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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008877-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CEZAR ROCHA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008877-05.2020.8.11.0041 

AUTOR(A): MAURO CEZAR ROCHA VIANA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos em Plantão Judiciário. Compulsando os 

autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial tenha sido 

endereçada ao Juízo do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do 

Estado de Mato Grosso, a demanda foi equivocadamente distribuída ao 

Juízo do Plantão Cível desta Comarca de Cuiabá. Portanto, indene de 

dúvidas a incompetência absoluta deste Juízo. Anoto, por oportuno, que é 

responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo advogado, efetuar 

a correta alimentação do sistema no ato de cadastramento do feito, de 

maneira que, não o fazendo e vindo o processo a cair em Juízo 

incompetente, deverá diligenciar para realizar nova distribuição ao Juízo 

competente. Ante o exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste 

Juízo para processar e julgar a presente ação e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ressalvando à parte autora o 

direito de postular seu direito no Juízo competente. Sem condenação em 

custas e honorários. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Fevereiro de 2020. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009507-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERENTE: JOSE VITOR DA CUNHA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

R$ 1.075,53 (um mil e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e 

Taxa Judiciária a pagar: R$ 1.075,53 (um mil e setenta e cinco reais e 

cinquenta e três centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia 

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

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

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

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

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

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

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

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

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013626-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE ALMEIDA PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

R$ 248,04 (duzentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) e Taxa 

Judiciária a pagar: R$ 89,38 (oitenta e nove reais e trinta e oito centavos). 

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032876-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 149,07 (cento e quarenta e nove 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012729-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DIEGO BARBOZA ESCAPIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT10334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA 

S.A.,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 248,04 

(duzentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) e Taxa Judiciária a 

pagar: R$ 89,38 (oitenta e nove reais e trinta e oito centavos). Fica 

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030094-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LAYSA SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043898-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014117-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033181-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDSON DE JESUS TELES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 
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centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017900-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019318-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA RODRIGUES BARBOSA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008938-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX GABRIEL MOTA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027383-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 
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restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010599-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014268-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024923-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR SILVA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000410-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1037810-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL DA CONCEICAO MONTEIRO (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027356-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004380-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023826-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KAROLINE DE ASSIS BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-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))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012791-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERNANDES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029931-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE JESUS 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))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002390-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE GOMES DIAS CASTILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031870-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINY PAES MINARINI (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))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031580-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO PEREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

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

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

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

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

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

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

reais e noventa e oito centavos). Fica cientificado de que para emissão de 
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guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038425-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933-O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1015022-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO SOARES DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A.,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos) e Taxa Judiciária a 

pagar: R$ 74,49 (setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Fica 

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026681-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017591-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIANE RAMALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025708-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

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

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

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

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006862-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JOSEFA BARROS DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER,nos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017461-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ALVES DE LIMA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

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

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

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 97/2020-GRHFC

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 15 (quinze) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2019, pelo Gestor Judiciário Gélison Nunes de 

Souza, matrícula nº. 36909, do(a) Secretaria - 2ª Vara Criminal - Comarca 

da Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0708980-11.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA, matrícula 

nº. 36908, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 2ª Vara Criminal - 

Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de 

Gestor Judiciário, no período de 27/02/2020 a 12/03/2020 (férias).

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 98/2020-GRHFC

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 05 (cinco) dias de usufruto de 

compensatória, pelo Gestor Judiciário Gélison Nunes de Souza, matrícula 

nº. 36909, do(a) Secretaria - 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital - 

S D C R ,  c o n f o r m e  c o n s t a  d o  e x p e d i e n t e  C I A  n º . 

0709010-46.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA, matrícula 

nº. 36908, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 2ª Vara Criminal da 

Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de 

Gestor Judiciário, no período de 13/03/2020 a 17/03/2020 (compensatória).

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 99/2020-GRHFC

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO a convocação do Gestor Judiciário do Segundo Juizado 
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Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Marcos Ferreira Girão Júnior, 

matrícula 23475, para atuar no regime de exceção na 4ª Vara Cível e na 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo Provimento 

n. 7/2020-CM nos termos da Portaria n. 09/2020-CGJ de 17/02/2020, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0709025-15.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) TAIRONE CONDE COSTA JUNIOR, matrícula nº. 

33971, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - Segundo Juizado 

Especial Cível - Centro - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a 

função de confiança de Gestor Judiciário, no período de 01/03/2020 a 

13/03/2020 (convocação).

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 101/2020-GRHFC

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0709213-08.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº. 75/2020-GRHFC de 

11/02/2020,publicada no DJE nº. 10676 de 12/02/2020, que designou o(a) 

servidor(a) SUELEN DE MELLO RODRIGUES , matrícula nº. 33988, Analista 

Judiciário, para exercer a função de Confiança de Gestor Judiciário no 

período de 26/02/2020 a 06/03/2020, no(a) Secretaria - 8ª Vara Cível - 

Comarca da Capital - SDCR.

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10010 Nr: 11524-88.2000.811.0041

 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: KÜMMEL AGROPECUÁRIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL HENRI LEPLUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A/PR, VANDERLEI CARLOS SARTORI - OAB:6192/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.167,69 (um mil, 

cento e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que para 

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

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31451 Nr: 3309-70.1993.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO CARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODECAP PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL, ALADIR LEITE ALBUQUERQUE, CLÉRIO 

FORTUNATO CAMACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANCHES - 

OAB:3587-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT

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

INTIMADA a parte requerida (CLÉRIO FORTUNATO CAMACHO), para que 

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

no importe de R$ 328,30 (trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 285,02 (duzentos e oitenta e cinco reais e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas. E, ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 43,28 (quarenta e três reais e 

vinte e oito centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros, Banco do Brasil, Agência 4696-5, conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

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

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS 

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

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

CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em 

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

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

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46342 Nr: 12138-59.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RIBEIRINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIA SOUZA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUSA NADIA DIMITRUK - 

OAB:13295, ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 479,80 

(quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 458,85 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas. E, ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 20,95 (vinte e reais 

e noventa e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de 

Marilu Cuiabano Malheiros, Banco do Brasil, Agência 4696-5, conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

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

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em 

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. 

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 
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no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69643 Nr: 2043-09.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIGERANTES IMPERIAL S/A, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO AUGUSTO FERNANDES TORTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 654,34 

(seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 645,45 (seiscentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas. E, ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 8,89 (oito reais e 

oitenta e nove centavos), que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros, Banco do Brasil, Agência 4696-5, conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

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

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS 

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

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

CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, caso tenha custas. Clicar em 

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

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

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73812 Nr: 932-58.1995.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS, Nadia 

Silva Calmon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, NEILTON CRUVINEL 

FILHO - OAB:10046 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT, JOAO OTAVIO DE NORONHA - 

OAB:36179/MG

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

INTIMADA a parte embargante, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 198,20 

(cento e noventa e oito reais e vinte centavos), a que foi condenada nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia de 

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

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

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

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

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

incluir o valor discriminado acima, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. 

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74848 Nr: 3318-85.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

MAURO CESAR PEREIRA - OAB:20.914

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

INTIMADA a parte requerida (SANDRA MARIA LUIZ PEREIRA), para que 

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

no importe de R$ 388,45 (trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e 

cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 379,56 (trezentos e 

setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), para recolhimento da 

guia de custas. E, ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

8,89 (oito reais e oitenta e nove centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros, Banco do Brasil, Agência 4696-5, 

conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que 

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado acima, 

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

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

ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

GUIA PAGA no Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central 

de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

L.F.S.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106032 Nr: 12974-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIRIO MOREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA HELENA DOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIA HELENA DOS PIRES, Cpf: 

91567408168, Rg: 2667592-7, brasileiro(a), aux. de serviços gerais, 

Telefone 65-3644-0510. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021265 Nr: 32564-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO TOBIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO TOBIAS DA SILVA, Cpf: 

36161098172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021489 Nr: 32669-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCKEY CKUB DE MATO GROSSO, PAULO 

CESAR DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE DOS SANTOS ROSA - 

OAB:16456, MARIZETE SANTOS FRANÇA - OAB:16.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25.758/O/MT, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9822

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOCKEY CKUB DE MATO GROSSO, 

CNPJ: 15037658000145 e atualmente em local incerto e não sabido PAULO 

CESAR DE FIGUEIREDO, Cpf: 08103933104, Rg: 39585, Filiação: Helena 

Candida de Figueiredo e José Monteiro de Figueiredo, data de nascimento: 

01/02/1947, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), médico. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 593,96 (Quinhentos e noventa e tres reais e 

noventa e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915761 Nr: 40662-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIZIA GONÇALVES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALDENIZIA GONÇALVES TORRES, Cpf: 

41984463187, brasileiro(a), solteiro(a), auxiliar de enfermagem. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 975760 Nr: 12002-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBEL CONSTRUTORA E ENGENHARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COBEL CONSTRUTORA E ENGENHARIA, 

CNPJ: 03240967000139. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769115 Nr: 22061-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANI MATTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDVANI MATTOS DA SILVA, Cpf: 

46081321134, Rg: 0450633-2, Filiação: Lourdes Mattos da Silva e Paulino 

Guerra da Silva e, data de nascimento: 28/12/1963, brasileiro(a), natural 

de Três Lagaos-MS, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.048,43 (Dois mil e quarenta e oito reais e 

quarenta e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 
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Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805415 Nr: 11878-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - 

OAB:16.392 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IMOBILIÁRIA AMAZONIA LTDA, CNPJ: 

03535408000156. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.705,32 (Um mil e setecentos e cinco reais e 

trinta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845799 Nr: 49438-35.2013.811.0041

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:, LUCIANO 

BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILSON PEREIRA RIBEIRO, Cpf: 

03202221108, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 683,08 (Seiscentos e oitenta e tres reais e oito 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850577 Nr: 53604-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE BALLASTRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANE BALLASTRELLI, Cpf: 

81238479120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853975 Nr: 56583-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LAURO DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO LAURO DE GOIS, Cpf: 

82527091172, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857453 Nr: 59688-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE HILARIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINETE HILARIO RIBEIRO, Cpf: 

38466198172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 
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Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38155 Nr: 6621-78.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SEVERINA DA SILVA GRACIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA SEVERINA DA SILVA GRACIAN. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 291,95 (Duzentos e noventa e um reais e 

noventa e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129814 Nr: 16334-04.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY USHIZUKA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUELY USHIZUKA DE SOUZA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 512,43 (Quinhentos e doze reais e quarenta e 

tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160838 Nr: 12156-75.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:PROCUR. MUNIC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IMPACTO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C 

LTDA, CNPJ: 03201994000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 525,48 (Quinhentos e vinte e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187850 Nr: 34489-21.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DA SILVA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANETE DA SILVA OURIVES, Cpf: 

28470605100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 525,48 (Quinhentos e vinte e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193904 Nr: 4829-45.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO EVANGELISTA DE ARRUDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO EVANGELISTA DE ARRUDA 

NETO, Cpf: 58145516153, Rg: 765.467, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 525,48 (Quinhentos e vinte e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329066 Nr: 1474-22.2008.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN REJANE SIMÕES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDETE SOUSA DOURADO, CLODOALDO 

ALVES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANDETE SOUSA DOURADO, Cpf: 

50242628168, Rg: 759.725, brasileiro(a), casado(a), autônoma e 

atualmente em local incerto e não sabido CLODOALDO ALVES DOURADO, 

Cpf: 10317058134, Rg: 115477, Filiação: Maria Alves Dourado e Antonio 

Costa Dourado, data de nascimento: 01/12/1949, brasileiro(a), natural de 

Martinopolis-SP, casado(a), autonomo. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.436,27 (Um mil e quatrocentos e trinta e seis 

reais e vinte e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do 

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

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

 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, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029647-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

JOSSAN BATISTUTE OAB - PR33292 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE STECCA FERNANDES PEZZOTTI OAB - SP195944 

(ADVOGADO(A))

REJANE DA SILVA SANCHEZ OAB - SC15469 (ADVOGADO(A))

MARCOS OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9101-O (ADVOGADO(A))

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT17625-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALEXANDRE STECCA FERNANDES PEZZOTTI OAB - SP195944 

(ADVOGADO(A))

RENAN DE QUINTAL OAB - PR87432 (ADVOGADO(A))

LARISSA CRISTINA NISHIMURA OAB - PR72575 (ADVOGADO(A))

RAFAELLA MOTA CASSIOLATO OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO(A))

GILSINEI VALERIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

WESLEY TADEU DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

WAGNER FERREIRA DE VASCONCELOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNNA SENA MAGALHAES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEONICE MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA QUEISI FERREIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADELCIO SALVALAGIO OAB - SC0009585A (ADVOGADO(A))

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO(A))

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

JOSSAN BATISTUTE OAB - PR33292 (ADVOGADO(A))

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

RICK MARCEL DE BARROS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEVANILDES ALMEIDA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

THAMIRES FIRMINO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

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

APOIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

PATRICIA APARECIDA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)

QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

REJANE DA SILVA SANCHEZ OAB - SC15469 (ADVOGADO(A))

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

MAXILUNE VILELA DE OLIVEIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

ALICIANA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801-O (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO OAB - MT17406/O 

(ADVOGADO(A))

DARLÃ EBERT VARGAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DEBORA FEDERICI SOARES CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

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

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

KEREN KLAYANNE SOUZA PINHO DA SILVA OAB - MT22403/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

CLINICA DE ANESTESIA E DOR LTDA- ANESCLIN (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

MARCOS OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9101-O (ADVOGADO(A))

FUNDACAO CANTARES DE SALOMAO (TERCEIRO INTERESSADO)
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FABIO FLORES FABRINI (TERCEIRO INTERESSADO)

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

FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (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 28991103 e 28991110 

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 fevereiro de 2020. Felipe Coelho de Aquino 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1450804 Nr: 1222-96.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE GATTAS DO AMARAL JUNIOR, EX 

LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, VITHOR CÉSAR MOREIRA DA SILVA 

ALMEIDA - OAB:22996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta JOÃO HENRIQUE GATTAS 

DO AMARAL JUNIOR, por dependência aos autos da falência de 

COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR LTDA - ME, que, conforme 

autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1176550 Nr: 42648-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNILDO HAASE, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FRANCISCO DE MATOS - 

OAB:OAB/RO 1688, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18.521, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 Visto.

I – Considerando a certidão de decurso de prazo (fl. 394), intime-se 

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

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

art. 485, §1º).

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

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1315645 Nr: 12114-35.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVANILDO MORAIS DE SOUZA, WILBER NORIO 

OHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO 

CRISTÓVÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8566/MT, RAYRA DA SILVA ANTUNES - OAB:, WILBER NORIO 

OHARA - OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Visto.

Considerando a certidão retro informando que o oficial de justiça “não 

efetuou a entrega da certidão devida nem se manifestou nos autos”, 

renove-se a intimação pessoal para parte autora.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1333794 Nr: 16404-93.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CHRISTIANO CÉSAR DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERTAG COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Considerando a certidão de decurso de prazo (fl. 63), intime-se 

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

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

art. 485, §1º).

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

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1451622 Nr: 1452-41.2020.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELIA FLORENTINA DE OLIVEIRA DO CARMO, 

RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, WESLLEY JESUS DE OLIVEIRA - OAB:307.839/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 
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distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1353594 Nr: 20185-26.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMAIL FERREIRA DA CRUZ, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA METALURGIA LTDA - 

BIMETAL

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

SILVA - OAB:6.565/MT, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Visto.

ESMAIL FERREIRA DA CRUZ ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de BIMETAL INDUSTRIA 

METALÚRGICA LTDA, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

24.094,87, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista.

Embora devidamente intimada, a recuperanda permaneceu inerte, 

conforme certidão de fl.44.

O Administrador Judicial se manifesta pela inclusão do crédito do 

habilitante (fls. 45/47).

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$ 24.094,87, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0001099-38.2014.5.23.0005.

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 incluído, para que passe a 

constar a importância de R$ 24.094,87.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de ESMAIL FERREIRA DA CRUZ, no quadro 

de credores da recuperanda, no valor de R$ 24.094,87, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1374891 Nr: 3076-62.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE SOUZA PEREIRA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:13.624/A - MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - 

OAB:19.332-O

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13574-B, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Visto.

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 13.276,17, no quadro geral de 

credores, classificado como quirografário.

O Administrador Judicial e a recuperanda se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante (fls. 32/34 e 35).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI, que 

reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 13.276,17, resultante 

dos autos nº 8013600-75.2014.811.0002.

 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 incluído, a fim de constar 

a importância de R$ 13.276,17.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de ADRIANO DE SOUZA PEREIRA, no 

quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 13.276,17, 

classificado como quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1391214 Nr: 6897-74.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVAN MARQUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REINALDO DE O. 

PORTO - OAB:17.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido retro, e autorizo o desentranhamento da certidão de 

crédito conforme requerido à fl. 48, mediante recibo nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1403015 Nr: 9634-50.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR BONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063-A/MT, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:OAB/MT 16.164

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta MOACIR BONETTI, por 

dependência aos autos da recuperação judicial de TRÊS IRMÃOS 

ENGENHARIA LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público par aparecer.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 947963 Nr: 59123-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENSERCON ENGENHARIA LTDA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE, BANCO RURAL S/A, KADRI COMERCIO DE 

ELETRONICOS LTDA, V. PEREIRA BARBOSA, C. PEREIRA BARBOSA-ME, 

BANCO BRADESCO S/A, OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE, TELEFONICA BRASIL S/A, 

CARMELINO JOSÉ DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, 

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:15.948/MT, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE - OAB:, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA 

DE ANDRADE - OAB:A399972-8, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:313.863/SP, 

FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, FABIULA MÜLLER 

KOENIG - OAB:22.819, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:56.918 OAB/PR, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, MIVALDO MATIAS SOARES - OAB:16508, NELSON 

WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065-A, OMAR MOHAMAD 

SALEH - OAB:266486/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DA PARTE DISPOSITIVA:1) Intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para 

manifestação sobre o pedido formulado pela recuperanda às fls. 

2424/2427, no prazo de 05 dias úteis.2) Em seguida, intimem-se a 

RECUPERANDA e o ADMINISTRADOR JUDICIAL para manifestação sobre o 

pedido da RENTALIS LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI EPP (FLS. 

2387/2394), no prazo sucessivo de 05 dias úteis.3) Após, encaminhem-se 

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

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72797 Nr: 1718-39.1994.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: CASA FACHADA LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

EMBALAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, Cristiane Lourdes Ribeira - OAB:136.173, 

JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12.923-MT, THEREZINHA 

DE JESUS DA COSTA WINKLER - OAB:25730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BROMBERG GONCALVES DE 

RESENDE - OAB:4361/MT

 Em cumprimento ao item 1 da decisão de fls. 1841/1843, intimo o credor 

JOÃO BATISTA FERREIRA COSTA, mediante o seu subscritor Dr. José 

Vilmar Ferreira Costa (OAB/MT nº 19.768), para, no prazo de 05 dias, 

apresentar dados bancários para expedição de alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1336677 Nr: 17101-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENY BRANDÃO PACHECO, CARLA HELENA 

GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, EMANUEL GOMES DE SOUSA - OAB:18.303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Assim, ante a concordância do habilitante (fls. 49/51) e considerando que 

o crédito em questão encontra-se arrolado na relação de credores da 

recuperanda, no valor atualizado conforme determina o art. 9º, da Lei nº 

11.101/2005, e na classe pretendida, há evidente perda do objeto. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao 

Administrador Judicial e ao Ministério Público. Transitada em julgado, dê-se 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1297785 Nr: 7771-93.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOADIR SILVA DE ALMEIDA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA - 

OAB: MT/ 21.033/O, ELIEZER JOSE TEIXEIRA - OAB:21149/O, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

Considerando que cabe a parte autora trazer aos autos a certidão de 

crédito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial, indefiro o 

pedido de fl. 59, e determino a intimação do habilitante para que junte aos 

autos a referida certidão, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção 

e arquivamento.

Após, intimem-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo sucessivo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1008904 Nr: 27055-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN REGINA DAS NEVES ALMEIDA, LINDINALVA 

DAS NEVES ALMEIDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - 

OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

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

manifestar-se no presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387279 Nr: 23007-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S/A, FRIGORÍFICO 

ARAPUTANGA S/A, CURTUME JANGADAS S/A, FRIGORIFICO REDENTOR 

S/A, REDENÇÃO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE COUROS LTDA, CURITIBA AGROPECÚARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, AGROPECUÁRIA SERRA AZUL LTDA, J. P. M. B. INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 
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OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784147 Nr: 37925-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚTRIA E COMÉRCIO S.A., AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:OAB/MT 

4479, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Consoante determinação assentada em fl. 72, procedo à intimação da 

massa falida de CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036259-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700-O (ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUAN WILIAN MATTJIE ZANCHETT OAB - MA13601 (ADVOGADO(A))

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JANIO TEODORO VILELA OAB - RO6051 (ADVOGADO(A))

SERGIO ABRAHAO ELIAS OAB - RO0001223A (ADVOGADO(A))

MASON EQUIPAMENTOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

JUCILENE GOMES DE FRANCA (TERCEIRO INTERESSADO)

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT12239-O 

(ADVOGADO(A))

RAQUEL LINDAMAR RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIELA MASCARENHAS FIUZA OAB - MG0126906A (ADVOGADO(A))

JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO OAB - MG150225 (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELETRO HIDRO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

EDER MENDONCA DE ABREU OAB - TO1087 (ADVOGADO(A))

SERGIO BARRETO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO BARRETO DOS SANTOS OAB - SP327157 (ADVOGADO(A))

LOCALIZA RENT A CAR SA (TERCEIRO INTERESSADO)

IGOR MACIEL ANTUNES OAB - MG74420 (ADVOGADO(A))

H P SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA. - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

R R DO AMARAL DANTAS DA SILVA EIRELI - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ANDREZA ANCHIETA DO NASCIMENTO OAB - PA12661 (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAMILLE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAR AUTOS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

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

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

JUVENIL SUPRIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MILTON RICARDO FERRETTO OAB - RO571-A (ADVOGADO(A))

NORTE NUTRI NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

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

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

HC PNEUS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

OI BRASILTELECOM (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

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

EURIPEDES CAITANO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. A recuperanda opôs Embargos De Declaração em face da decisão 

de ID 28932877 que, diante do noticiado provimento ao RAI n.º 

1011985-05.2019.811.0000, interposto por Julierme Romero e Cleverson 

De Figueiredo Pintel determinou que os agravantes fossem intimados para 

informar seus dados bancários para fins de expedição de alvará judicial 

no valor de R$ 270.100,32 (duzentos e setenta mil e cem reais e trinta e 

dois centavos). Sustenta a recuperanda que o mencionado recurso versa 

tão somente sobre a concessão de arresto de valores bloqueados nestes 

autos e não sobre a liberação de valores em favor dos agravantes, ora 

embargados. Alega ainda, que até o momento “não houve qualquer 

cálculo, e sequer a intimação da Embargante para o pagamento em 

cumprimento de sentença, ou seja, ABSOLUTAMENTE impossível que se 

de o levantamento dos valores pelos credores afeto ao RAI descrito na 

decisão embargada” (ID 28947297). Requer, ao final, que seja sanada a 

contradição apontada ou corrigido o erro material existente (ID 28947297). 

Relatei. Decido. Conheço dos Embargos De Declaração, tendo em vista 

subsistir os requisitos legais para a sua admissibilidade e exame 

(CPC/2015 – art. 1.023) e passo a analisar os pontos alegados pela 

recuperanda, ora embargante. Para melhor compreensão da questão 

envolvendo o crédito dos ora embargados (Julierme Romero e Cleverson 

De Figueiredo Pintel), e consequente análise dos presentes Embargos De 

Declaração, faz-se necessário traçar um breve histórico do processo. 

Pois bem, tramitou perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Capital Ação De 

Cobrança nº 1023026-45.2016.8.11.0041 movida pela Trek Terraplanagem 

Ltda em face da recuperanda, cuja sentença e acórdão (RAC n.º 

1023026-45.2016.8.11.0041), condenaram a recuperanda ao pagamento 

do aluguel mensal de 13 caminhões basculantes no valor de R$ 20.000,00 

cada, totalizando R$ 1.300.000,00; mais custos de mobilização (R$ 

5.000,00) e desmobilização (R$ 32.500,00); além de R$ 170.282,00, 

referente aos reparos dos veículos locados. A recuperanda foi 

condenada a pagar ainda, a título de honorários de sucumbência para os 

advogados da Trek, ora embargados (Julierme Romero e Cleverson De 

Figueiredo Pintel), o valor correspondente a 10% sobre o valor da 
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condenação, encontrando-se a referida demanda em fase de cumprimento 

de sentença de honorários sucumbenciais perante o Juízo da 7ª Vara 

Cível da Comarca da Capital (Processo n.º 1023026-45.2016.8.11.0041) 

(ID 22226794). Por intermédio de petição de ID 21099553, retificada em ID 

22226794, os embargados pugnaram pela concessão de Tutela de 

Urgência de Natureza Cautelar visando o arresto e/ou bloqueio da 

importância de R$ 266.809,19, haja vista ter sido remetido a este Juízo 

pelo Juízo da 7ª Vara Cível, os valores penhorados nos autos da Ação De 

Cobrança nº 1023026-45.2016.8.11.0041, como garantia do pagamento do 

crédito constituído na sentença. O referido pedido de Tutela de Urgência 

de Natureza Cautelar foi indeferido, ao fundamento de que o crédito dos 

embargados, decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, deve 

ter o mesmo tratamento do crédito de seu assistido (Trek), ou seja, deve 

se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial e receber nos moldes do 

plano homologado tal como seu assistido (ID 22453018). Na mesma 

decisão, foi autorizado o levantamento em favor da recuperanda do valor 

total penhorado perante o Juízo da 7ª Vara Cível, vinculado ao presente 

feito recuperacional, por se tratar de valores que compõem o ativo 

circulante das recuperandas, essencial para integrar o fluxo de caixa das 

mesmas e dar continuidade às suas atividades. Contra a decisão de ID 

22453018, que indeferiu o pedido de Tutela de Urgência de Natureza 

C a u t e l a r  o s  e m b a r g a d o s  i n t e r p u s e r a m  o  R A I  n . º 

1011985-05.2019.8.11.0000, visando, liminarmente, “a suspensão da 

expedição do alvará” em favor da recuperanda, além do “arresto/bloqueio 

da importância de R$ 270.100,32” até o julgamento do mérito do recurso 

(ID 22580993). A liminar recursal foi concedida para o fim de determinar “o 

bloqueio” da quantia pretendida pelos agravantes “até que a Turma 

Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos (...) 

possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso” e, em 

razão do deferimento da tutela recursal foi proferida a decisão de ID 

22669983 nos seguintes termos: “Consigno que o alvará judicial será 

expedido em conformidade com a decisão proferida no Agravo de 

Instrumento nº 1011985-05.2019.8.11.0000, que deferiu os pleitos de 

antecipação da pretensão recursal, ou seja, será resguardado o valor de 

R$ 270.100,32, até o julgamento do referido recurso”. Posteriormente, foi 

encaminhado a este Juízo por intermédio dos ID’s 28319538 e 28319539, a 

cópia do v. acórdão proferido nos autos do mencionado RAI, provido para 

o fim de “reformar a decisão agravada e deferir o pedido de arresto da 

importância de R$ 270.100,32, para garantir a satisfação do crédito 

referente aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor 

dos agravantes, cancelando-se, consequentemente, a ordem de 

expedição de alvará de levantamento de valores em favor da 

recuperanda”. E, diante do provimento do RAI, foi proferida a decisão ora 

embargada determinando a intimação dos agravantes para indicar seus 

dados bancários para fins de expedição de alvará judicial. De fato, assiste 

razão à recuperanda, ora embargante, no que concerne aos limites do v. 

acórdão proferido nos autos do RAI n.º 1011985-05.2019.8.11.0000. 

Como se observa do trecho do voto acima transcrito, o recurso foi provido 

tão somente para o fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido de 

Tutela de Urgência de Natureza Cautelar, e “deferir o pedido de arresto da 

importância de R$ 270.100,32, para garantir a satisfação do crédito 

referente aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor 

dos agravantes”, não havendo no acórdão nenhum comando autorizando 

a liberação de valores em favor dos embargados, razão pela qual, não há 

que se falar em indicação de conta corrente para fins de expedição de 

alvará judicial. Mesmo porque se o crédito dos embargados não se sujeita 

aos efeitos da recuperação judicial e já existe Pedido De Cumprimento De 

Sentença De Honorários Sucumbenciais perante o Juízo da 7ª Vara Cível, 

compete àquele Juízo decidir sobre eventual liberação de valores em favor 

dos embargados (Julierme Romero e Cleverson De Figueiredo Pintel). A 

este Juízo, cumpre apenas conferir efetividade ao v. acórdão 

determinando o arresto da quantia de R$ 270.100,32. Destaque-se que o 

reconhecimento do erro material em questão, sem a oitiva prévia dos 

embargados (Julierme Romero e Cleverson De Figueiredo Pintel), não 

implica em nulidade da presente decisão, ainda que o artigo 1.023, § 2º, do 

Código de Processo Civil, estabeleça sobre a necessidade de intimação do 

embargado e o artigo 10, do mesmo Codex, consagre o “princípio da não 

surpresa”. Isso porque, o comando contido no v. acórdão reproduziu 

exatamente o pedido dos agravantes, ora embargados, que era de 

determinar o arresto/bloqueio dos valores correspondentes ao crédito dos 

agravantes para garantia de sua satisfação. Diante do exposto, Acolho os 

Embargos de Declaração ofertados pela recuperanda (ID 28947297), para 

eliminar da decisão embargada o comando que determinou a intimação dos 

embargados para indicarem seus dados bancários para fins de expedição 

de alvará judicial, permanecendo inalterado os demais termos. Em 

consequência, visando dar efetividade ao comando contido no v. acórdão 

proferido nos autos do RAI n.º 1011985-05.2019.8.11.0000, Determino que 

o Sr. Gestor Judiciário, lavre o competente Auto De Arresto da quantia de 

R$ 270.100,32 em favor de Julierme Romero e Cleverson De Figueiredo 

Pintel, e OFICIE IMEDIATAMENTE o DEPARTAMENTO DA CONTA ÚNICA 

para as providências cabíveis. Ato contínuo OFICIE-SE ao Douto Juízo da 

7ª Vara Cível desta Comarca onde tramita o Pedido De Cumprimento De 

Sentença De Honorários Sucumbenciais 1023026-45.2016.8.11.0041, 

encaminhando cópia do auto a ser lavrado, da presente decisão, bem 

como do acórdão proferido nos autos do RAI n.º 

1011985-05.2019.8.11.0000 (ID’s 28319538 e 28319539), para as 

providências cabíveis, colocando à disposição daquele Juízo a quantia 

arrestada e demais providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1035043-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MATOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLIETE MIRANDA DIAS (REU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, decorreu o prazo de suspensão sem 

manifestação da partes e, nos termos DO ITEM 6.16.15.1 DA C.N.G.C, e 

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

da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

DE CINCO DIAS, DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029763-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LUIZ DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON DE JESUS GONCALVES (REU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que procedo à intimação da Parte Autora para 

pagar a diferença de custas no valor de R$ 68,57, nos termos do calculo 

de id. 29611540. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1035822-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA CORREA GOMES (AUTOR(A))

MARCOS TADEU CORREA GOMES (AUTOR(A))

BENEDITA CLEIA CORREIA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILLA CHAVES (REU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que os autos encontram-se ha mais de 30 dias 

sem manifestação das partes, razão pela qual, procedo à INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para manifestar interesse no prosseguimento do 

processo, no prazo de 5 dias. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 153798 Nr: 7693-90.2004.811.0041

 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: VALDONERO NUNES DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA 

FIDEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KUROYANAGI, CECÍLIA MITSUE 

KUROYANAGI MATSUBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GABRIELA GEHLEN - 

OAB:19506/O, ANNA LUIZA PRADO FEUSER - OAB:16188, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565-MT, DAVID GARON CARVALHO 

- OAB:OAB/MT 19.440, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12.724/MT, 

RENATA BARCARO - OAB:19.819, SILVIA SOARES FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:0513/MT, MOACY FELIPE CAMARÃO - OAB:5040

 CERTIFICO que, nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2005, e com 

fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ, INTIMO a parte AUTORA para 

tomar ciência do despacho/decisão de folhas 284 abaixo transcrito:

Após, intime-se a parte autora, para dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939234 Nr: 54198-90.2014.811.0041

 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: RODOLFO JOSÉ LANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO VANZO VICENTINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - 

OAB:24.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, TATYANE 

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE CARVALHO - OAB:8508/MT

 CERTIFICO que, nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2005, e com 

fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE,, INTIMO a parte 

REQUERIDA para tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito:

Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte ré para cumprir o 

disposto nos arts. 510 e 512 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário

Juiz de Direito: Dr. Carlos Roberto Barros de Campos

Gestora Judiciária: Amanda Meira Florentino de Figueiredo

Processo nº 30364-34.2009.811.0041 – ID 394617

Requerente: CARLOS ALBERTO MILHORATTO BATISTA DE OLIVEIRA

Requerido: VALDECIR LOPES

Finalidade: Intimação da Advogada Dra. Claudete Medeiros Vieira – OAB 

Nº 11.356

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do item 2.10.1, da 

seção 10, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) Claudete 

Medeiros Vieira – OAB Nº 11.356, a devolver o(s) processos CÓDIGO(S) 

Nº 394617 NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, sob pena de 

busca e apreensão e perda de direito de vistas dos autos fora da 

secretaria.

2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário

Juiz de Direito: Dr. Carlos Roberto Barros de Campos

Gestora Judiciária: Amanda Meira Florentino de Figueiredo

 Processo nº22367-58.2013.811.0041 – ID 815918

Requerente: OLAZIL DO CARMO RIBEIRO PINTO, ESPÓLIO DE AECIO DE 

SOUZA PINTO

Requerido: MARINEI NERIS TROUI, MARINHO NERIS TROUI

Finalidade: Intimação do Advogado Dr. Domingos Sávio Ribeiro Pinto – 

OAB/MT 10.899

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do item 2.10.1, da 

seção 10, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) Dr. Domingos 

Sávio Ribeiro Pinto – OAB/MT 10.899 a devolver o(s) processos 

CÓDIGO(S) Nº 815918 , NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, 

sob pena de busca e apreensão e perda de direito de vistas dos autos 

fora da secretaria.

2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário

Juiz de Direito: Dr. Carlos Roberto Barros de Campos

Gestora Judiciária: Amanda Meira Florentino de Figueiredo

Processo nº28898-92.2015.811.0041 – ID 1013255

Requerente: CATARINO OLIVEIRA DE SOUSA

Requerido: JOÃO BATISTA FELIX MARQUES

Finalidade: Intimação da Advogada Dr. Joao Fernandes de Souza – OAB 

Nº 5721

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do item 2.10.1, da 

seção 10, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) Joao Fernandes 

de Souza – OAB Nº 5721/O, a devolver o(s) processos CÓDIGO(S) Nº 

394617 NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, sob pena de busca 

e apreensão e perda de direito de vistas dos autos fora da secretaria.

2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário

Juiz de Direito: Dr. Carlos Roberto Barros de Campos

Gestora Judiciária: Amanda Meira Florentino de Figueiredo

Processo nº 11366-13.2012.811.0041 – ID 759088

Requerente: VALDIR JOSUÉ

Requerido: MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

Finalidade: Intimação do Advogado Dr. Marcelo de Andrade Zagonel – 

OAB/MT 11.504/MT

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do item 2.10.1, da 

seção 10, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) Dr. Marcelo 

Zagonel OAB/MT 11.504 a devolver o(s) processos CÓDIGO(S) Nº 

759088, 716899, 717304, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, 

sob pena de busca e apreensão e perda de direito de vistas dos autos 

fora da secretaria.

2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário

Juiz de Direito: Dr. Carlos Roberto Barros de Campos

Gestora Judiciária: Amanda Meira Florentino de Figueiredo

Processo nº 39226-47.2016,811,0041 – ID 1167907

Requerente: LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA e 

outros

Requerido: ANTONIO LEMES DE PAULA e outros

Finalidade: Intimação do Advogado Dr.Tabajara Aguilar Praeiro Alves– 

OAB/MT 18.960/MT

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do item 2.10.1, da 

seção 10, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) Dr. Tabajara 

Aguilar Praeiro Alves OAB/MT 18.960 a devolver o(s) processos 

CÓDIGO(S) Nº 1167907, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, 

sob pena de busca e apreensão e perda de direito de vistas dos autos 

fora da secretaria.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002173-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSUNCAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002173-73.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING REU: ASSUNCAO COMERCIO 
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DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos, etc. Reporto-me a decisão de ID. 

29170809 para fazer constar o ano de 2020 na data da audiência de 

conciliação e mediação designada. Desse modo, a data do ato processual 

passa a ser o dia 29/06/2019, às 9h30. No mais, cumpra-se decisão acima 

mencionada. 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: 1053316-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA VIEIRA PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1053316-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LORENA VIEIRA PAULINO REU: AGEMED SAUDE S/A Intime-se a parte 

requerida via carta com aviso de recebimento, tendo em vista que não 

possui advogado cadastrado no sistema, para se manifestar acerca do 

pedido de desistência da ação protocolado pela parte autora em ID. 

27522091. Cumpra-se. CUIABÁ, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007370-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1056844-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

acerca da Petição de Embargos de Declaração Id. 29655394, postulando o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008748-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM FRANCA 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008748-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAM FRANCA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

autos: i) Declaração de hipossuficiência devidamente assinada; ii) 

Documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência (caso seja pedido); 

iii) Boletim de Ocorrência ou termo de ocorrência que comprove o 

acidente. Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

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

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

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

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005796-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO YIAPONA DA SILVA (REU)

CANAA LAVANDERIA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005796-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SICREDI CENTRO NORTE REU: CANAA LAVANDERIA EIRELI - ME, HELIO 

YIAPONA DA SILVA Vistos,etc A prova até aqui produzida evidencia o 

direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui documentos 

com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes os 

requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Conste no mandado, ainda, que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008912-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MORAES DE CARVALHO (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: 1008912-62.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA PAULA MORAES DE CARVALHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá: I) 

Promover o recolhimento das custas processuais, ou alternativamente 

comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos três 

últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008698-71.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO KONRAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008698-71.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO KONRAD REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá 

colacionar aos autos os documentos de id. 29655151 (páginas 2 e 3), e 

comprovante de residência de forma legível. Às providências. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008918-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEIA REGINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008918-69.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SHIRLEIA REGINA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá 

colacionar aos autos os documentos de id. 29682791, e id. 29682794 de 

forma legível. Às providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006054-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO VITOR DOS SANTOS (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: 1006054-58.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ROSALVO VITOR DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá: I) 

Promover o recolhimento das custas processuais, ou alternativamente 

comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos três 

últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004219-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA DA COSTA REZENDE (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: 1004219-35.2020.8.11.0041. AUTOR: 

THAYNA DA COSTA REZENDE 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) 

Cópia de fls. da CTPS com anotação do último contrato de trabalho, bem 

como folha subsequente em branco, em caso de desemprego, ou 

documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência, de forma 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030581-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL AUGUSTO DOS SANTOS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

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. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004394-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA OAB - PE38399 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(REQUERIDO)

FILINTO MULLER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca do 

Oficio juntado aos autos (Id. 29700676), postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005147-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OELISON DE PAULA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 24 de 744



Processo Número: 1038412-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO BALESTEROS (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039473-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIER SANTANA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047814-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KLEBER DUARTE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nesta data, encaminhei email ao Departamento de 

Controle e Arrecadação, responsável pelo lançamento das informações 

no sistema de arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e 

modalidade de pagamento. Desta forma, após o registro das informações, 

a parte deverá acessar o site do Poder Judiciário, clicar no link "Emissão 

de Guias Online" escolher a opção "Distribuição/Mediação na coluna 

"Primeira Instância - Fórum/Comarcas" e lançar a numeração do processo. 

O Sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um parcelamento 

cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia", momento em que 

o advogado ou a parte emitirá a guia para o devido pagamento. O 

acompanhamento do pagamento das parcelas poderá se efetuado no site 

do TJMT, link "Emissão de Guias Online", escolher a opção "Guias do 

Processo" na coluna "Consulta" e lançar a numeração do processo. O 

sistema irá dispor todas as guias emitidas, pagas e vincendas, vinculadas 

ao processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI SEBASTIAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020547-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AMANDA GABRIELLA DE CAMPOS (REPRESENTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019629-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005633-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES MONTEIRO DA SILVA (REU)

EXPEDITO FRANCISCONE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-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 do Oficio 

juntado aos autos (Id.24281089) postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021770-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente – art. 1218 § 1º da CNGC/TJMT – e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar o(s) 

advogado(s) da PARTE AUTORA para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntarem aos autos o resumo da inicial (formato WORD), a fim de viabilizar 

a citação/Intimação via Edital. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002173-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSUNCAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002173-73.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING REU: ASSUNCAO COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos, etc. Reporto-me a decisão de ID. 

29170809 e 29664806 para fazer constar o ano de 2020 na data da 

audiência de conciliação e mediação designada. Desse modo, a data do 

ato processual passa a ser o dia 29/06/2020, às 09h30. No mais, 

cumpra-se decisão acima mencionada. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061200-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MAURO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (REU)

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061200-21.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO MAURO DA SILVA FILHO REU: BANCO MERCEDES-BENZ DO 

BRASIL S/A, MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 

Vistos,etc A prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela 

parte autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de 

título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, 

arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a 

parte demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Conste no mandado, ainda, que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009108-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ELENIR DA SILVA JUNIOR (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009108-32.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO ELENIR DA SILVA JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos: i) Declaração de hipossuficiência devidamente assinada; ii) 

Boletim de Ocorrência ou termo de ocorrência que comprove o acidente; 

iii) Ficha de atendimento ou prontuário médico. 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 270119 Nr: 2232-35.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. S, SILVANETE BOM DESPACHO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICELMA MAGALHAES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO 

JÚNIOR - OAB:4636/MT, RAPHAEL FABRINI FERNANDES - OAB:6667/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Verifico, que a parte sucubente foi devidamente intimada para que, no 

prazo estipulado, providenciasse o pagamento das custas processuais. 

Todavia, intimado regularmente, o não procedeu ao pagamento das custas 

processuais (fls. 170).

 Sendo assim, determino a expedição de certidão dos valores devidos à 

título de despesas processuais, devidamente atualizados, para remessa 

ao Órgão encarregado da inscrição na dívida ativa como devedor do 

Estado, eis que trata de espécie tributária

Após, arquive-se com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014265 Nr: 29440-13.2015.811.0041

 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: ADJAIME FAGUNDES PAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIANE MARQUES DE SIQUEIRA, LETICIA 

MARQUES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE DE FATIMA FURINI - 

OAB:24.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) Carta Precatória 

devolvida tendo em vista que a(s) parte(s) não foi(ram) localizada(s). 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898410 Nr: 28654-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARTINS TELESFORO COELHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 
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DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, José Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380472 Nr: 16576-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTALEZA INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

CONFECÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 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, RETIRAR 

A CERTIDÃO DE CRÉDITO expedida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425937 Nr: 9066-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR ALBINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, TALLES 

DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - OAB:25116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758030 Nr: 10243-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. P. TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12.120/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO GONÇALVES 

DO AMARAL - OAB:50659OAB/PR

 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, RETIRAR 

A CERTIDÃO DE CRÉDITO expedida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930917 Nr: 49769-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTY SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE DIAS, MARILZA BELUOMO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA BALDUINO MEDEIROS 

- OAB:9.519, FABRÍCIO VERDOLIN DE CARVALHO - OAB:28.857/PR, 

MARCELO MAZUR - OAB:OAB/PR 31.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001101-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VICENTE DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001101-85.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELO VICENTE DUARTE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA 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 do valor depositado, no montante de: A) R$ 

2.620,94 (dois mil e seiscentos e vinte reais e noventa e quatro centavos) 

em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados 

bancários informados em Id. 29629977. Após a expedição do alvará, 

arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026853-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA QUALLIO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

ELIANE REGINA VIVI OAB - 270.213.001-15 (REPRESENTANTE)

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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026853-30.2017.8.11.0041 Autor: 

APARECIDA QUALLIO DOS REIS Réu: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por APARECIDA QUALLIO DOS REIS contra sentença 

proferida por este Juízo em Id. 25609352, alegando em síntese que houve 

omissão em tal comando judicial. A parte embargada se manifestou sobre 

os Embargos de Declaração em Id. 26402481. Omissão. Impõe consignar 

que a omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas 

quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. 

Partindo desta premissa e em exame ao teor da decisão embargada, 

observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto à omissão 

apontada. Isso porque, não cabe em sede de embargos declaratórios, 

analisar o acerto ou desacerto da decisão atacada, quando nela inexiste 

omissão a ser sanada. Ademais, verifica-se que a sentença proferida por 

este Juízo foi fundamentada expressamente no que tange aos danos 

morais, senão vejamos: “Por outro lado, quanto ao pleito de danos morais 
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não há provas de que tenha ocorrido suspensão do serviço de energia e 

tampouco a inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção, 

tratando-se de mera cobrança da diferença da recuperação de consumo. 

Os possíveis transtornos ocasionados pela cobrança de recuperação de 

consumo não ensejam indenização por danos morais, não atingindo os 

direitos da personalidade da autora, de maneira que não há falar em direito 

à indenização.” Neste contexto, observa-se que o pedido da parte 

embargante consiste na mudança do entendimento exposto na decisão 

embargada, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, 

já que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual 

vício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA 

CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. 

MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente 

controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do 

STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos 

contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

decisão embargada deve permanecer inalterada. Intimem-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028219-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA CRISTINA ANTUNES COUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028219-36.2019.8.11.0041 Autor: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA Réu: TEREZA CRISTINA 

ANTUNES COUTO Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELLA contra sentença 

proferida por este Juízo em Id. 25647693, alegando em síntese que houve 

contradição em tal comando judicial. Pois bem, os Embargos de Declaração 

têm por finalidade a eliminação de erro, obscuridade, omissão ou 

contradição, não devendo, este recurso, prestar- se à mera reapreciação 

dos fatos ou teses jurídicas por mero inconformismo do embargante. 

Contradição. Impõe consignar que a contradição passível de Embargos de 

Declaração ocorre apenas quando há posicionamento divergente no corpo 

da mesma decisão, quando, por exemplo, um dos tópicos da 

fundamentação está em descompasso com outro ou com a própria parte 

dispositiva. Partindo desta premissa, observa-se que assiste razão à 

parte embargante, pois até o momento não houve o cumprimento integral 

do acordo, de forma que fica impossibilitado de extinguir o feito em razão 

do cumprimento, mas sim, tão somente em razão da homologação da 

transação entre as partes. Diante do exposto, conheço dos embargos 

declaratórios porque próprios e tempestivos e, no mérito, dou-lhes 

provimento para retificar o dispositivo da sentença, que passa a ter a 

seguinte redação: “ HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado 

entre as partes e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos 

artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.” No mais, mantenho 

inalterada a decisão vergastada. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016179-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERREIRA JUNIOR OAB - MS7862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016179-27.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos, etc As partes noticiaram conforme id. 27538038 que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação e a extinção do 

processo. É o sucinto relato. FUNDAMENTO E 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. DETERMINO que seja feito o levantamento dos valores 

penhorados judicialmente em nome do exequente e executado, conforme 

consta no acordo. Custas e honorários advocatícios são abrangidos no 

acordo. Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos 

suspensos até que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos 

termos do art. 313, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033296-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052241-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PAIVA DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035819-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MACHADO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY EMILLY ESPUNIER COSTA OAB - MT20904-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003972-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX HARRISON DA CONCEICAO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1052482-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA OAB - SP0200121A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C D OESTE ELETRO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

(s) advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO DA RECONVENÇÃO 

e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029320-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEMIRA LAIS HANASHIRO OAB - SP346228 (ADVOGADO(A))

JESSICA COSTA VARA DOS SANTOS OAB - SP354970 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre a proposta de 

honorários pericias, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035281-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MAYARA LOMEU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013996-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCREDI FOMENTO MERCANTIL LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO SOUZA DE BARROS OAB - GO31153 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre a proposta de 

honorários pericias, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021840-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRANCISCO REIS FONSECA OAB - SP141732 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CARON DE CAMPOS OAB - SP78262 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINIER MANFRIN BORGES (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044912-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725-O (ADVOGADO(A))

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR COSTA HORBILON (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 10 (dez) dias. Endereço Insuficiente.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017552-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIORAN ATAIDE PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos. Aguarde-se o julgamento do Mandado de Segurança n.º 

1010172-40.2019.811.0000. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1036631-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TUREK (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIORAN ATAIDE PASSOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos e etc. Conforme preceitua o art. 677, §4° do CPC, indispensável que 

os que litigam na ação principal sem incluídos nos embargos. Vejamos: 

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua 

posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo 

documentos e rol de testemunhas. § 4o Será legitimado passivo o sujeito a 

quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no 

processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição 

judicial.” Posto isto, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar a intimação 

do embargante para que, em 15 (quinze) dias, adeque o polo passivo dos 

presentes embargos de terceiros e providencie a citação de Selma 

Cristina Batista Guides. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712708 Nr: 7258-72.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELI MARIA RONDON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ, 

DULCYARA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707, ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - 

OAB:6.347 - MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013971 Nr: 29279-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO BENETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:13.486/MT, MARIA BEATRIZ B. VIANA GOMES - OAB:99-805/SP, 

PAULA MARTIN PIGNATARI - OAB:286.894/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO 

- OAB:13594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI DE MELLO FILHO - 

OAB:13.595/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13.913

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313863 Nr: 19050-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIBÍADES GOMES DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA, TRANSPORTES JAÓ 

LTDA., TROPICAL PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANIO RODRIGUES - OAB:12.015, 

MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

- OAB:10.970/MT, CLEITON TUBINO DA SILVA - OAB:5.239/MT, 

DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150 - MT, JACKSON MARIO DE 

SOUZA - OAB:4635/MT, LISA FABIANA BARROS FERREIRA - 

OAB:16883, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/B, Otavio Fernando de Oliveira 

- OAB:225031/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTE REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem sobre o 

retorno dos autos da Central de Arquivo, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898864 Nr: 28961-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSPT, DAYANE MONIKE DE SOUZA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, CLÍNICA FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17.251/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA - OAB:9.172-B, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 390/394, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851785 Nr: 54703-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE GARCIA GALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSOE LELIS PINEO - ME, 

FRANCISCO JOSOE LELIS PINEO, JOÃO SOARES FILHO, PAOLA NEVES 

DE ARRUDA MATSUBARA, CARINE VITORIO VENEGA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:OAB/MT 

16828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTON CESAR DE 

ALMEIDA - OAB:5039/MT, ROGÉRIO FLORENTINO PEREIRA - 

OAB:201996/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 272, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119608 Nr: 18579-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA LIMA NOVAIS GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA, 

CITY LAR - DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CARLOS ALBERTO 

AVILA NUNES GUIMARAES - OAB:25714, DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:24.233

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar o 

solicitado pelo perito na petição de fls.223/228, no prazo de 20 (vinte) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173532 Nr: 41528-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÂNCIO RIBEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCHOA VITORINO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PREHL - OAB:12.526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 13/04/2020, às 14:30 horas, na Av. Hist. Rubens de Mendonça, nº 

1856, Ed. Office Tower, sala 1403, andar 14, Bosque da Saúde – CEP 

78050-000, Cuiabá-MT, para os trabalhos periciais, ficando intimadas as 

partes e assistentes técnicos, através dos seus patronos, da referida 

designação, conforme petição de fls. 70/73.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002009-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BOM DESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002009-11.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA BOM DESPACHO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de 

Contrato de Cartão de Cartão de Crédito e Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos morais ajuizada por MARIA BOM DESPACHO DA 

SILVA em face de BANCO BONSUCESSO S.A, na qual a autora pleiteia, 

liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para determinar que a 

requerida suspenda os descontos nos proventos de aposentadoria da 

autora. Para tanto, a autora alega que, em 2011, firmou com a requerida 

um contrato informal de empréstimo consignado; e que, em janeiro de 

2011, iniciaram-se os descontos dos valores de R$145,28, referente a um 

cartão de crédito, e de R$37,04, relativo ao crédito consignado. Sustenta, 

por fim, que os descontos ainda permanecem, até a data do ajuizamento 

da demanda – 20/01/2020 –, e que os valores descontados, atualmente, 

alcançam a quantia de R$517,70, referente à consignação, e R$456,11, 

relativo ao cartão de crédito. Intimada para informar o valor objeto do 

contrato de empréstimo sub judice, a autora quedou-se inerte, conforme 

certidão Id. 29317021. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso, ausente a probabilidade do direito deduzido. Isso 

porque, apesar de a autora alegar que firmou contrato de empréstimo 

consignado com a requerida, não informou nos autos o valor objeto desse 

ajuste, pelo que não é possível denotar, prima facie, que a requerida 

esteja realizando descontos não previstos no referido contrato de 

empréstimo. Diante do exposto, ausente um dos requisitos legais, indefiro 

o pedido liminar. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 09/06/2020, às 12h00, Sala 1, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000407-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SEER LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO OAB - MT11980-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ALBERTO FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000407-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGROPECUARIA SEER LTDA - ME REU: MILTON ALBERTO FERREIRA I – 

Defiro a juntada do comprovante de recolhimento das custas judiciais (Id. 

28162916). II – Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio 

Jurídico ajuizada por AGROPECUÁRIA SEER LTDA em face de MILTON 

ALBERTO FERREIRA, na qual a autora alega, em síntese, que seu sócio 

fundador, Sr. Peter Seer, esteve no Brasil em 1996, precisamente em 

Campos de Júlio/MT, local onde constituiu a sociedade autora e adquiriu 

uma área de 2.998,00 hectares, registrada sobre as matrículas nº 10.592 

e 10.616 no Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda. Aduz 

que em outubro de 2018, teve notícia de que seu empregado, Sr. 

BALTHASAR JOHN LEINER, havia vendido, indevidamente, para o Sr. 

JOÃO BATISTA MORAES SANTOS, a posse sobre a área em questão, 

denominada de fazenda São Pedro, razão pela qual ajuizou uma ação 

possessória, tendo obtido liminar de reintegração. Afirma que, quando do 

cumprimento dessa decisão, soube que a pessoa de CELSO ANTONIO 

SARTORI, munido de uma procuração falsa, transferiu as cotas 

societárias da autora para o réu. Aduz que, diante da descoberta da 

fraude, requereu providências junto (i) à JUCEMAT, órgão que 

imediatamente bloqueou administrativamente a alteração, aguardando 

desfecho de procedimento judicial da requerente; e (ii) à Delegacia de 

Polícia do Corumbé, cujo Delegado responsável baixou portaria e instaurou 

inquérito policial para apurar os fatos. Requer, em sede de liminar, a 

concessão de tutela de urgência para determinar (i) que a JUCEMAT 
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mantenha o bloqueio da alteração contratual da empresa autora; e (ii) a 

expedição de ofício ao Cartório Notarial e Registral da Comarca de Pontes 

e Lacerda, para impedir a transferência das matrículas nº 16.616 e 

10.592, de titularidade da autora, até a decisão final do processo. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. In casu, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente por meio da cópia das procurações, dos pedidos 

de alteração contratual, do Ofício encaminhado pela JUCEMAT à Delegacia 

Fazendária de Mato Grosso, e da Portaria de instauração de inquérito 

policial (Ids. 27801423 a 27801405), de cujo teor é possível extrair, prima 

facie, que o Sr. CELSO ANTÔNIO SARTORI teria protocolado pedido de 

cessão das quotas sociais da empresa autora para o réu, munido de 

procurações, aparentemente, falsificadas. O perigo de dano exsurge dos 

evidentes prejuízos causados pela suspensão dos efeitos da decisão 

administrativa proferida pela JUCEMAT, a fim de permitir a alteração 

contratual aparentemente fraudulenta; e pela eventual transferência dos 

imóveis de propriedade da autora para terceiros. Ademais, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser 

revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos que 

assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, defiro em parte o pedido liminar, para determinar a 

expedição de ofício (i) à JUCEMAT, a fim de que mantenha o bloqueio da 

alteração contratual da empresa autora; e (ii) ao Cartório Notarial e 

Registral da Comarca de Pontes e Lacerda, para que não efetive a 

transferência das matrículas nº 16.616 e 10.592, de titularidade da 

requerente, até a decisão final do processo Cite-se e intime-se a parte ré 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 15/06/2020, às 9h00, Sala 

2, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a autora 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, o réu 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, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006555-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA PATRICIA BARBOSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006555-12.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

JESSIKA PATRICIA BARBOSA DA CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Recebo a emenda à 

inicial e defiro a juntada dos documentos indicados na petição Id. 

29658269. Cuida-se de Ação pelo Rito Ordinário ajuizada por JESSIKA 

PATRICIA BARBOSA DA CONCEIÇÃO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, na qual a autora pleiteia, 

liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar que a ré 

se abstenha (i) de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica 

para a sua unidade consumidora; e (ii) de cobrar e/ou inserir o seu nome 

nos órgãos de restrição ao crédito, em virtude do não pagamento das 

faturas objeto da demanda. Em suma, alega a autora que recebeu três 

faturas abusivas – nos valores de R$ 481,10, R$343,42 e R$217,01 –, 

cujo consumo de energia elétrica nelas noticiado superam em muito a sua 

média de consumo mensal. É o breve relato. Fundamento e decido. Nos 

termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente por meio do histórico de 

contas da unidade consumidora da autora (Id. 29275964), de cujo teor é 

possível extrair, prima facie, que os valores cobrados nos meses de 

janeiro e fevereiro de 2020, superariam em muito a sua média de consumo 

mensal de energia elétrica. O perigo de dano exsurge dos evidentes 

prejuízos causados pela eventual suspensão no fornecimento de energia 

na unidade consumidora da autora; e inscrição nos cadastros de restrição 

ao crédito, o que a impediria de concluir transações comerciais. Ademais, 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o 

perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória 

pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, para 

determinar que a ré se abstenha (i) de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica para a unidade consumidora da autora; e (ii) de cobrar 

e/ou inserir o nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, em 

virtude do não pagamento das faturas objeto da demanda. Esta decisão 

não tem efeitos para o caso de existirem outras faturas vencidas e 

pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida 

a suspensão do fornecimento de energia. Cite-se e intime-se a parte ré 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 15/06/2020, às 08h00, Sala 

3, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte autora por meio do respectivo patrono constituído nos 

autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas 

de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024503-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024503-98.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037471-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PINHEIRO DE QUEIROZ (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 PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037471-63.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023730-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENUZINA RAIMUNDA DE LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEPLAN - SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JOANA DARC SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023730-53.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 29092744, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013952-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BLAS GUSTAVO ARGUELHO CENTURION (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013952-59.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023923-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023923-68.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031825-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA MOTA 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031825-09.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030795-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOREIRA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030795-36.2018.8.11.0041 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 impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016218-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DARTORA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016218-19.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 
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(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002537-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS DE MORAIS (AUTOR(A))

VALDICE MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002537-16.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000118-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA DA COSTA COUTINHO (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:

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000118-23.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023464-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA & AMARAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023464-66.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 22871905, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031891-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERVASIO DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031891-86.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036289-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DE JESUS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036289-76.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

inercia da parte autora (ID28735796), intime-se a ré para requerer o que 

entender por direito, no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031908-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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. 1031908-88.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016500-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL OJEDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016500-28.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos, verifico que petição de ID 28455347 é estranha ao 

feito. Desta forma, promova-se exclusão do documento. Cumpra-se 

integralmente decisão de ID 28180987. Após, arquive-se. Cuiabá/MT, 27 

de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019527-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JB EVENTOS, COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019527-48.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1022227-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARANTES NATAL CAMPOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022227-94.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028507-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028507-81.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para especificação das provas que pretendem produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA 

ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008165-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCICLEIA DA SILVA BRAZIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008165-15.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Analisando 

a inicial verifiquei que a autora requereu a título de tutela de urgência a 

determinação de inversão do ônus da prova, contudo, no item 3, “A” de 

sua petição afirma a necessidade de, liminarmente, ser determinado à ré 

que realize pagamento a título de indenização. Não está clara a pretensão 

da autora em sede de tutela de urgência, motivo pela qual determino a sua 

intimação para esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro à 

autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cuiabá/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034649-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA VIEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

ESPÓLIO DE MARCIO PIRES SALVIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

GOODYER DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034649-38.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, bem como, 

para se manifestar sobre a correspondência devolvida, ID 24837466 no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA 

ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007034-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007034-05.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 13:45 - 13:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007954-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE TAVARES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 PJE n° 1007954-76.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 Sala: Conciliação 

10 Horário: 12:15 - 12:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008024-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO CIRO EDEFONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008024-93.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

3 Horário: 12:30 - 12:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007928-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE DE SOUZA GOBA (AUTOR)

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 PJE n° 1007928-78.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 Sala: Conciliação 

10 Horário: 12:30 - 12:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008031-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVALDO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008031-85.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 14:15 - 14:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 
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contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016944-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. V. (AUTOR(A))

MARIA OSVALDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT10788-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016944-90.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007609-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE FRANCISCA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007609-13.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

3 Horário: 13:00 - 13:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018670-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO DAL BELLO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018670-36.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para especificação das provas que pretendem produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA 

ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007856-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007856-91.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

3 Horário: 12:45 - 12:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017876-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINE DE MATIAS SAMIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017876-15.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, redesigno a audiência de conciliação e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 37 de 744



mediação para o dia 30/06/2020 às 11:00 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, situado 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. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007134-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RAMOS DE MORAIS (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 PJE n° 1007134-57.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 13:30 - 13:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017709-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELUSE KARINE PERIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (REU)

GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A (REU)

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017709-32.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Redesigno 

para o dia 30/06/2020 às 11:30 horas a Audiência de Conciliação, que 

será realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa 

de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Defiro pedido de ID 

25941635, cite-se a ré PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES no endereço informado. Citem-se os demais réus. 

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040074-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO PEREIRA CRISOSTOMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040074-12.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia 26/06/2020 às 12:30 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007259-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN REGINA MORAES DE ARRUDA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007259-25.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 09/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 13:00 - 13:28, 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. 
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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, 21 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044003-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVORADA HOTEL LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044003-87.2018.8.11.0041 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 se manifestar sobre a certidão de ID 29686453, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007346-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINA DA SILVA SANTOS OAB - 070.789.731-94 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007346-78.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 Sala: Conciliação 

10 Horário: 14:15 - 14:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Havendo interesse de menor, colha-se parecer do Ministério 

Público. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008102-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ODENISIO SIQUEIRA 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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008102-87.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 13:15 - 13:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021545-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DIAS DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA OAB - MT6066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021545-42.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002268-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA BASTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BRASIL NEGOCIOS E COBRANCAS LTDA (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002268-06.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/06/2020 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 
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CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008115-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE PEREIRA GUEDES (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 PJE n° 1008115-86.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 13:30 - 13:44, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007581-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DE MORAES BARBOSA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007581-45.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/06/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 12:30 - 12:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008057-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDIO MARTINS VIANA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008057-83.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/06/2020 às 13:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006271-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA NARCISO 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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006271-04.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia 26/06/2020 às 13:15 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003434-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UMBELINA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

WIDSON VILELA CAVALCANTE OAB - MT25565/O (ADVOGADO(A))

NUBIA DE SOUZA FERREIRA OAB - MT25510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE REIS DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003434-73.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 30/06/2020 às 08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. 

Cite-se e intime-se a parte ré e os confinantes para a audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e 

Nacional para, querendo, manifestarem nos autos. Ciência ao Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008257-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008257-90.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 13:45 - 13:59, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008265-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRO MAGALHAES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008265-67.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 14:00 - 14:14, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 
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da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003701-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003701-45.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 14:15 - 14:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008138-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON CAMPOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008138-32.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, o interesse a possibilidade da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia 23/06/2020 Sala: Conciliação 2 Horário: 08:00 - 08:14, localizada 

no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005312-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - SP390919-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA VIEIRA MULLER (REU)

OSNIR STAHL (REU)

MARINES FORTES DE BARROS (REU)

LAURA DE OLIVEIRA GONCALVES (REU)

LARISSA LIMA DE SOUZA (REU)

JOAO JOSE DA SILVA (REU)

ELISETE LARA DA SILVA (REU)

DANILLO CESAR CORREIA DA SILVA (REU)

CRISTIANNE DE FIGUEIREDO FERREIRA (REU)

ANA PAULA CHAVES FIGUEIREDO SEIXAS (REU)

ADRIANA VEDRONI SOARES (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005312-33.2020.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 29/06/2020 às 10:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017393-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAHNNY DE ALENCAR TAVARES DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UZA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ROMANO FILHO OAB - SP214339 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017393-82.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025915-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES (AUTOR(A))

WLADIMIR FRANSOSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (REU)

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025915-64.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028237-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGELINA DE JESUS SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028237-57.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009771-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNELSON MARCOS FERREIRA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

LUCINEIDE MAGALHAES PADILHA (AUTOR(A))

JOELCIO MATEUS FERREIRA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

MARCILENE CRISTINA DE MAGALHAES DORILEO (AUTOR(A))

MARTA REGINA MAGALHAES DE CARVALHO (AUTOR(A))

ELISON JOABE FERREIRA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

ELCIO TADEU FERREIRA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009771-49.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031503-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031503-52.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036504-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036504-52.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057761-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAN ANTONIO GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1057761-02.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038588-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE APARECIDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038588-26.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032680-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032680-51.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001818-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO(A))

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES OAB - DF23604 

(ADVOGADO(A))

MICROSOFT CORP. OAB - 05.884.758/0001-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Q. C. D. P. M. H. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. O. S. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001818-63.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a proposta de honorários periciais 

juntada em id 29479388, no prazo de 05 (cinco) dias. Em havendo 

concordância, comprovar o pagamento do valor no mesmo prazo. Cuiabá, 

28 de fevereiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001822-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES OAB - DF23604 

(ADVOGADO(A))

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO(A))

MICROSOFT CORP. OAB - 05.884.758/0001-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. -. G. E. T. E. -. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. O. S. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001822-03.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a proposta de honorários juntada 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Em havendo concordância com os 

valores, comprovar o pagamento do valor no mesmo prazo. Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032725-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MURTA DO PRATO (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)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032725-55.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020727-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS VIEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020727-90.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para manifestar sobre a petição de ID 25309468, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032623-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032623-33.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036635-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERITA COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036635-27.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044468-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CLAUDINA MARTINS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044468-96.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015713-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUIZA SANTOS DE ARRUDA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015713-62.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017421-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETH SILVA BARROS 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017421-16.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011919-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO NELSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011919-96.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 879137 Nr: 16253-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEMER MARMORES E GRANITOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. PACHECO E SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FIORIO - OAB:, MARJORY 

ULTRAMAR G FREITAS - OAB:13113/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada 

por NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A em desfavor de G. M. PACHECO 

E SILVA - ME.

Citada, a executada não efetuou o pagamento da dívida. (p. 81).

A exequente requereu expedição de mandado de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a satisfação da dívida.

Defiro o pedido de penhora.

Expeça-se o mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929768 Nr: 49172-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAILSON BETIM SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:14.972, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES CUNHA - 

OAB:15.600

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls. 260/263 são tempestivos. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte ré para 

apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049812 Nr: 46341-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ADRIANO CORREA DA COSTA, 

FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - 

OAB:14.146, EDMILSON FORTES BARRETO - OAB:14.402, FERNANDA 

GUSMAO PINHEIRO - OAB:17251, HELIO COSTA FILHO - OAB:, 

JADSON SOUZA NOBRE - OAB:15.308/MT, LEONÁRIO GOMES MUNIZ - 

OAB:15.072/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 

365/375, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira
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Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844956 Nr: 48736-89.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, GOLD 

BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRENOP - CONCRETOS SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522/MT, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP, EDUARDO 

LUIZ BROCK - OAB:OAB/SP 91311, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, PAULO VINÍCIUS DE CARVALHO SOARES - OAB:257092, 

SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT 4284/O

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre a nova proposta de 

honorários periciais apresentada às fls. 351/353, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913246 Nr: 39028-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR MARIA DEZULA, ESPOLIO DE DIDIMO DELBEN, 

EDNA ALVES DA SILVA, DANIEL ROBERTO SONEMBERG, EDVALDO 

DELBEN, ESPOLIO DE JORGE SONEMBERG, MARIA ESTEVINA DOS REIS 

MORAES, SERGIO ROBERTO NUNES, UDELINA EULALIA CORREA DA 

COSTA, APOLINÁRIA CARVALHO DA CUNHA, ELIANE MARIA 

CARVALHO COSTA, JOSÉ CARVALHO COSTA FILHO, ESPOLIO DE 

RAIMUNDO COSTA PEREIRA, ESPOLIO DE MARIA DA GLORIA CORREA 

DA COSTA CURVO, TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR, RITA DE 

CÁSSIA CORRÊA DE VASCONCELOS - OAB:15.688-A - MT

 Certifico que, em cumprimento à determinação judicial e a apresentação 

do cálculo da Contadoria Judicial, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o referido cálculo no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360009 Nr: 29933-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR NEVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 INTIMAR PARA CONTRARRAZOAR RECURSO DE APELAÇÃO

Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerente às 

fls. 573/579 é tempestivo. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerida para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058091 Nr: 50102-95.2015.811.0041

 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 DO CARMO ARAUJO DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES, COMPANHIA MUTUAL 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES NONATO - OAB:6.866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GELISON NUNES DE SOUZA - OAB:9833-A/MT, ROXÂNIA 

VILELA AVALLONE PIRES - OAB:18947/B

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre a resposta do perito da 

impugnação ao Laudo Pericial de fls. 243/245, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062186 Nr: 51971-93.2015.811.0041

 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: VICTOR HUGO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES DE 

OLIVEIRA MIL HOMENS - OAB:15548, MONIQUE FACCIN VILELA - 

OAB:17724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7.413/MT, LUCIANA GOULART PENTEADO - 

OAB:167884/SP

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls. 130/131, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042240 Nr: 42601-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDNARA PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA MYSSEN COELHO DE 

SOUZA, PATRICIA MARTINS SAAD, HOSPITAL SANTA HELENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, WENDELL PEREIRA DEMELO - 

OAB:23.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 

389/454, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850038 Nr: 53120-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO HENRIQUE MIGNOSSI, MIGNOSSI & DEMARCHI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8.340-0B

 Nos termos do art 482, da CNGC, intimo a parte autora pra que retire as 

certidões de crédito, conforme deferifo, no prazo de 05 dias. Informo 

ainda que as certidões estarão em pasta própria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892433 Nr: 24859-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEREN HAPUQUE MURTINHO BRAGA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PELEGRINA TEIXEIRA, AZUL 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Bolleli Tatagiba 

Proveti - OAB:112.687/RJ, CLAUDIO JORGE MACHADO - OAB:96.477, 

DANIELA DE CAMPOS RODRIGUES - OAB:121.841, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GRACYELLEN LEITE 

MOREIRA - OAB:OAB/ES10.154, GUSTAVO GROSSI DE ASSIS - 

OAB:OAB/ES 15.254, GUSTAVO SICILIANO CANTASIANO - OAB:OAB 

107.157, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - OAB:107157 OAB/RJ, 

JOÃO MARCIO MACIEL DA SILVA - OAB:822-A/PE, LUIS FELIPE DE 

FRITAS BRAGA PELLON - OAB:OAB/RJ 20.387, RODRIGO ZACCHÉ 

SACABELLO - OAB:OAB/ES9.835, RUDOLF JOAO RODRIGUES PINTO - 

OAB:OAB/ES 13.469, SERGIO RUY BARBOSO DE MELO - OAB:OAB/RJ 

63.377

 Assim, rejeito a preliminar arguida pela ré Azul Companhia de Seguros 

Gerais S.A. Inexistindo outras preliminares a serem apreciadas, dou o feito 

por saneado e fixo como pontos controvertidos a responsabilidade pelo 

acidente ocorrido em 04/08/2012, bem como a existência de danos dele 

decorrente. Quanto ao ônus da prova, cabe à parte autora a prova 

constitutiva do alegado direito e, às rés, a prova de fato desconstitutivo, 

modificativo ou impeditivo (art. 357, inc. III c/c art. 373, I e II, do CPC). Para 

tanto, defiro a prova oral requerida para oitiva de testemunhas e designo 

audiência de instrução para o dia 29/04/2020, às 16:00 horas, 

oportunidade em que será procedida a oitiva das testemunhas, que 

deverão ser arroladas no prazo comum de 15 (quinze) dias (artigo 357, 

§4º, CPC). Registro que “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo” (art. 455 do CPC). 

Intimem-se todos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1095055 Nr: 8414-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO GREIQUE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIOVALDO ALBERICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11322, JORDELISMAR JOSÉ ALVES JUNIOR - 

OAB:23223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616/O

 As partes estão devidamente representadas e, inexistindo preliminares a 

serem analisadas, declaro o feito saneado. O ponto controvertido consiste 

na nulidade do cheque que o réu aduz ter sido emitido de forma 

fraudulenta e por ele não assinado. Defiro a prova pericial requerida pelo 

réu. Em consequência nomeio como perito do Juízo o Sr.Thyago Jorge 

Machado, que deverá ser intimado na Rua General Irineu de Souza, nº 

144, Bairro Duque de Caxias II, telefone (65) 8112-2338, o qual deverá 

realizar a prova pericial grafotécnica requerida. Intime-se o perito para 

cumprir ao encargo, independentemente de termo de compromisso, nos 

termos do artigo 466 do Código de Processo Civil de 2015, devendo desde 

já apresentar sua proposta de honorários. Quanto aos honorários, tendo a 

perícia requerida pelo réu, a mesma deverá ser custeada por esta, nos 

termos do art.95 do CPC/15: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração 

do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada 

pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for 

determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Intimem-se as 

partes para indicarem assistentes técnicos e quesitos, caso queiram, 

conforme estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, do CPC/15, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após a apresentação da proposta, intimem-se as partes 

para que manifestem sobre este e/ou depositem a percentual que lhe 

cabe. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. 

Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se ao perito nomeado 

data para inicio dos trabalhos periciais, intimando as partes para que 

acompanhe estes. Com inicio dos trabalhos periciais autorizo o 

levantamento de 50% dos honorários, e quanto ao saldo remanescente os 

mesmos poderão ser levantados com a entrega do laudo. Eventual 

necessidade de produção de prova oral será analisada após a entrega do 

laudo pericial. Cumpra-se com urgência eis que este processo integra a 

Meta 02/CNJ. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1101192 Nr: 11021-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES. - OAB:4.834

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao 

pagamento da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês 

desde a citação (artigo 405, CC). Diante da atitude ilícita, CONDENAR o réu 

ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas processuais pelo réu, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1118595 Nr: 18147-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ALFREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED MATO GROSSO COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SPADA SALGUEIRO - 

OAB:17.789-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/MT

 Com efeito, o contrato que se busca a exibição não é comum entre o 

autor e a ré, o que afasta a legitimidade da UNIMED Cuiabá para responder 

por este processo. Posto isto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela UNIMED MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VI do CPC. Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). No entanto, 

sendo o mesmo beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a sua 

exigibilidade. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124316 Nr: 20574-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. DOS SANTOS MEDEIROS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA E RIBEIRO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 
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OAB:14234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:10742, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410

 Defiro a prova oral requerida pelas partes. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13/05/2020 às 15:00 horas, oportunidade 

em que será colhido o depoimento pessoal do representante de ambas as 

partes, sob pena de confissão, bem como procedida a oitiva das 

testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias. 

Quanto ao ônus da prova, cabe à autora a comprovação dos fatos 

constitutivos de seu direito e, à ré os modificativos, impeditivos e extintivos 

do direito da autora. Intimem-se as partes para que apresente o rol de 

testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 do 

CPC: “Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. § 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. § 3o A inércia na realização da intimação a que se 

refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.” Determino 

o comparecimento do representante das partes para que prestem o seu 

depoimento pessoal, sob pena de confissão, as quais deverão ser 

intimados pessoalmente (art.385 CPC/15). Cumpra-se com urgência, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1138284 Nr: 26684-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO WAGNER SOUZA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSE BERLATTO LEITE - 

OAB:13.642

 Defiro a prova oral requerida pelo réu e designo audiência de instrução 

para o dia 13/05/2020, às 14:00 horas, oportunidade em que será colhido 

o depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão, bem como 

procedida a oitiva das testemunhas. O autor indicou suas testemunhas à 

p. 09, devendo as mesmas ser intimadas na forma prevista no artigo 455, 

§ 4º, IV do CPC. Havendo interesse do réu na oitiva de testemunhas, este 

deverá arrolá-las no prazo de 15 (quinze) dias. Determino o 

comparecimento das partes para que prestem o seu depoimento pessoal, 

sob pena de confissão, os quais deverão ser intimados pessoalmente 

(art.385 CPC/15). Intimem-se as partes para que apresente o rol de 

testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 do 

CPC: “Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. § 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. § 3o A inércia na realização da intimação a que se 

refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.” 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1173458 Nr: 41489-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANEULIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÕES LTDA, NEWTON FAVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ARAUJO ROCHA 

OLIVEIRA - OAB:OAB 11742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCO VINICIUS LUCCA BOLIGON 

- OAB:12.099-B

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação de restituição de valor c/c 

indenização por danos morais proposta por Maneulin Comércio De 

Materiais de Construções Ltda. - ME contra Claro S.A.Custas e despesas 

processuais pela autora, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1015438 Nr: 29902-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, JULIO 

CESAR ORLANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371/MT

 Assim, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, IV c/c 925 do CPC.Cumpra-se com urgência as determinações de 

p. 433, expedindo-se ofício ao DETRAN para cancelamento da averbação 

dos veículos descritos às p. 309/311 e p. 357/361. Após, arquive-se o 

presente feito com as cautelas de praxe.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 70605 Nr: 5624-56.2002.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DE ARAÚJO CAMPOS, AUGUSTO CESAR 

DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por AUGUSTO 

CESAR DA SILVA CAMPOS e MARIA LUCIA DE ARAUJO CAMPOS em 

desfavor de BANCO ITAÚ S/A.

A parte autora requereu a expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados nos autos.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei que estes autos tramitaram em 

apenso aos autos n. 18229-34.2002.811.0041 - código 52058 e n. 

13650-77.2001.811.0041 – código 51618, que tramitaram perante o Juízo 

da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário e atualmente encontram-se 

arquivados.

Em consulta aos autos supracitados, verifiquei a existência da ação de 

execução n. 17488-91.2002.811.0041 – código 104934, proposta pelo 

BANCO ITAÚ S/A em desfavor de AUGUSTO CESAR DA SILVA CAMPOS 

e MARIA LUCIA DE ARAUJO CAMPOS que tramita perante o Juízo da 3ª 

Vara Esp. de Direito Bancário de Cuiabá.

Dessa forma, considerando que a sentença de p. 86/104 determinou a 

apuração da importância consignada pelos autores para apuração do 

saldo devedor do contrato, bem como a existência de valores vinculados a 

estes autos, intime-se pessoalmente o BANCO ITAÚ S/A para, em 15 

(quinze) dias, manifestar sobre o pedido de levantamento dos valores feito 

pelos autores (p. 134/135, p. 143/144, p. 147/148), consignando-se que a 

inércia será interpretada como concordância tácita.

 Sem prejuízo da diligência acima determinada, oficie-se ao Juízo da 3ª 

Vara Esp. de Direito Bancário informando sobre a existência de valores 

oriundos da consignação referente ao “instrumento particular de venda e 

compra, com garantia hipotecária, cessão e outras avenças contrato no. 

06964803”.

 Cumpra-se expedindo o necessário.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008161-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LEITE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008161-75.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c 

pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por Andressa Leite Faria 

em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda., aduzindo, em síntese, que é 

acadêmica no curso de direito ofertado pela ré, sendo que por 

dificuldades financeiras ficou impossibilitada de quitar as mensalidades, 

possuindo atualmente uma dívida no montante de R$ 16.969,22 (dezesseis 

mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos). Narra 

que, diante da intenção de prosseguir com os estudos, procurou a ré a fim 

de negociar sua dívida, sendo oferecido a título de negociação o 

pagamento de uma entrada no valor de R$ 7.249,94 (sete mil duzentos e 

quarenta e nove reais e noventa e quatro reais), acrescida de mais onze 

parcelas na quantia de R$ 1.097,38 (mil e noventa e sete reais e trinta e 

oito centavos cada). Afirma que a proposta ofertada é impossível de ser 

cumprida, estando impedida de efetivar sua rematrícula. Diante disso, 

requer a concessão da tutela de urgência para determinar à ré que efetive 

a sua rematrícula, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como 

autorize o depósito em juízo de dez parcelas iguais e sucessivas de R$ 

1.696,92 (mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e dois 

centavos) a fim de que seja quitada a dívida que possui junto a ré. É o 

relatório. Decido. In casu, a pretensão almejada pela autora, de acordo 

com a sistemática processual, diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o 

deferimento do pleito antecipatório, uma vez que inexiste no presente caso 

a demonstração da probabilidade do direito, requisito indispensável à 

concessão da tutela de urgência. Isto porque, conforme narrado na inicial, 

a autora confessa estar inadimplente com as mensalidades do curso de 

direito ofertado pela instituição educacional ré, sendo que justifica o seu 

pedido no fato de não possuir condições para arcar com a dívida. A Lei 

9.870/1999 prevê a legalidade de a instituição educacional negar a 

rematrícula de alunos inadimplentes. Vejamos: “Art. 5º Os alunos já 

matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das 

matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da 

escola ou cláusula contratual.” (Negritei) Nesse sentido também se 

posiciona a jurisprudência: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

ALUNO INADIMPLENTE. SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA. 

DEVER DE INDENIZAR. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) 

Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a instituição de ensino 

responde objetivamente pelos danos causados aos seus alunos. 2) A Lei 

nº 9.870/99 admite, em seu art. 5º, a negativa de matrícula de aluno 

inadimplente. 3) Não tendo sido a autora impedida de frequentar a 

faculdade por estar inadimplente e inexistindo nos autos qualquer 

demonstração de excesso na conduta dos representantes da instituição 

de ensino, não há que se falar em indenização por danos morais. 4) 

Sentença confirmada” (TJ-MG - AC: 10363160057172002 MG, Relator: 

Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 29/07/0019, Data de Publicação: 

06/08/2019) (Negritei) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO 

SUPERIOR. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. ESTUDANTE INADIMPLENTE. 

RECUSA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA 

REFORMADA. 1 - A análise dos autos revela que a negativa da Apelante 

em proceder à renovação da matrícula se afigura legítima, uma vez que, à 

época do período de matrícula, a Apelada estava inadimplente e, segundo 

o disposto nas Normas Acadêmicas e Financeiras da instituição de ensino, 

o aluno somente teria direito à renovação de matrícula se estivesse com 

suas obrigações financeiras em dia. 2 - Por estar inadimplente no período 

de renovação da matrícula, a Apelada deve arcar com as consequências 

de sua conduta, aguardando, portanto, a abertura de nova turma para o 

semestre do curso superior, de acordo com as regras acadêmicas da 

universidade, mormente levando-se em consideração que não se mostra 

razoável impor a abertura de nova turma apenas para que haja a matrícula 

da Apelada. 3 - Dada a ausência de conduta ilícita da Apelante, não há 

que se falar em obrigação de matricular a Autora/Apelada imediatamente 

em turma do curso superior em questão, tampouco se mostra viável o 

acolhimento da pretensão de reparação por danos morais formulada com 

base em tal fundamento. Apelação Cível provida. [...]” (TJ-DF 

07076713720188070000 DF 0707671-37.2018.8.07.0000, Relator: 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 03/04/2019, 5ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/04/2019 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) (TRF-4 - AG: 50324612420194040000 

5032461-24.2019.4.04.0000, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL 

JUNIOR, Data de Julgamento: 16/08/2019, QUARTA TURMA) ( Negritei) 

Ademais, a ré não pode ser compelida a receber a obrigação de modo 

diverso do contratado, o que também impede a consignação em juízo na 

forma requerida. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Nos termos do artigo 334 e 

§§ do Código de Processo Civil, designo o dia 09/06/2020, às 12:00 horas, 

para a audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE a 

autora para que se manifeste (art.348 do CPC). Concedo à autora os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Intimem-se todos. Cumpra-se. 
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Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001431-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN NAME AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FURTUNATO JACOBS OAB - MT22021-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA OAB - MT26211/O-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310-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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001431-48.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

tutela de urgência em caráter antecedente requerida por Renan Name 

Amaral em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda. (UNIC Cuiabá), 

aduzindo, em síntese, que iniciou o curso superior de medicina junto à ré 

no primeiro semestre de 2013, pagando rigorosamente em dia todas as 

mensalidades. A partir do segundo semestre de 2013, passou a ser 

beneficiário de 100% do Programa de Financiamento Estudantil - FIES. 

Relata ter cursado todas as disciplinas até o último semestre, sem 

encontrar qualquer óbice perante a ré. Informa que conforme 

depreende-se do seu histórico escolar, consta em aberto apenas as 03 

(três) matérias cursadas no último semestre (período 2019/1), cujas notas 

não foram lançadas pela coordenação em virtude de débitos em aberto 

com a instituição que totalizam R$ 70.618,88. Sustenta que a cobrança é 

ilegal, haja vista que beneficiário de 100% do FIES, sempre conseguindo 

aditar seu financiamento de forma tranquila. Afirma que embora aprovado 

em todas as disciplinas, a ré condicionou o lançamento das notas e 

consequente colação de grau ao pagamento dos valores cobrados 

ilegalmente. Argumenta que a instituição de ensino não pode vincular a 

colação de grau e expedição do diploma ao pagamento de valores, ainda 

mais quando a cobrança é ilegal e foi aprovado em todas matérias. Requer 

a concessão de liminar para que a ré seja compelida a efetuar o 

lançamento das notas no portal da faculdade, no prazo de 02 (duas) 

horas, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00; que a ré seja 

compelida a efetuar sua colação de grau em conjunto com toda a turma no 

dia 06/08/2019, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00. Caso a ré 

não promova sua colação no dia 06/08/2019, que a mesma seja compelida 

a efetuar sua colação de grau em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

multa no valor de R$ 10.000,00. O feito foi endereçado à Justiça Federal, 

que deferiu o pedido de tutela de urgência liminarmente (Id 27972435). A 

ré, devidamente intimada, informou o cumprimento da liminar, apresentando 

comprovante de que o autor se encontra com status de formado na 

graduação em medicina. Também informou a suspensão da cobrança do 

débito (Id 27972436). O autor promoveu o aditamento da petição inicial, 

retificando o valor da causa e requerendo a concessão de tutela de 

urgência para determinar a imediata suspensão de toda e qualquer 

cobrança relacionada ao débito discutido nestes autos e que a ré se 

abstenha de inserir seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito. Meritoriamente, requer a procedência dos pedidos para tornar 

definitiva a liminar concedida; a declaração de inexistência dos débitos 

lançados que totalizam R$ 85.601,67; e a condenação da ré ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O Juízo da 2ª 

Vara Federal Cível da SJMT declarou sua incompetência para processar e 

julgar a causa, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual. 

Intimados acerca da distribuição do feito neste Juízo, a ré apresentou 

substabelecimento e documentos de representação processual. O autor 

pediu a apreciação do pedido de tutela de urgência e a designação de 

audiência de conciliação, com a citação da ré (Id 28211833). É o relatório. 

Decido. Defiro o aditamento da petição inicial. Segundo consta dos autos, 

os pedidos inicialmente formulados, de concessão de tutela de urgência 

para compelir a ré a promover o lançamento das notas do autor no portal 

do aluno e permitir sua colação de grau no dia 06/08/2019, foram 

deferidos e devidamente cumpridos. Assim, se encontram pendentes de 

apreciação apenas os pedidos de tutela de urgência formulados por 

oportunidade do aditamento da petição inicial, os quais dizem respeito à 

suspensão de toda e qualquer cobrança relacionada ao débito ora 

discutido e que a ré se abstenha de inserir o nome do autor no banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito O art. 300 do Código de 

Processo Civil dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Sobre a tutela de urgência, 

Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está 

precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para 

evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo 

(agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão 

favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de processo civil : 

artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. 

Destaquei). Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pelo autor 

deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. Extrai-se dos autos que o autor é beneficiário do Financiamento 

Estudantil – FIES em 100% da bolsa, desde 06 de dezembro de 2013, 

como demonstra o contrato de financiamento (Id 27972434). A Cláusula 

Quarta confirma: “Clausula Quarta – Do Percentual do Financiamento – O 

valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% 

(cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida 

qualquer elevação do percentual estabelecido neste contrato e em seus 

aditamentos.” O autor assevera que a Instituição Educacional está 

realizando a cobrança de valores que não são devidos, os quais totalizam 

a vultuosa quantia de R$ 85.601,67. Entretanto, verifica-se que o autor 

procedeu todos os aditamentos do contrato dos semestres subsequentes 

à assinatura do contrato, inclusive, com a manutenção do percentual 

inicialmente contratado - 100% - dos encargos educacionais. Portanto, em 

análise sumária do feito verifico a presença dos requisitos exigidos para o 

deferimento da tutela de urgência requerida, eis que os documentos 

demonstram que o autor contratou o financiamento estudantil, assim como 

procedeu com todos os aditivos semestrais. O perigo da demora também 

está demonstrado, eis que o autor pode ter seu nome inserido no banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito a qualquer momento. 

Portanto, verificada a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela de urgência, o deferimento é medida que se impõe. 

Com estas considerações e fundamentos, defiro a tutela de urgência para 

determinar a suspensão da cobrança dos débitos ora discutidos, que 

perfazem o valor de R$ 85.601,67, bem como para determinar à ré que se 

abstenha de inserir o nome do autor no banco de dados dos órgãos de 

restrição ao crédito. Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Considerando a 

hipossuficiência do autor em relação à ré, defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, CDC). Designo o dia 09 de junho de 

2020 (09/06/2020) às 13:00 horas para a audiência de conciliação, que 

será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art. 348 do CPC). Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de fevereiro 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004135-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCIA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))
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JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004135-34.2020.8.11.0041 DECISÃO Segundo 

consta dos autos, Benedita Lucia Correa, representada por Geniffer 

Correa Leite, ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer com pedido 

de tutela específica em desfavor de Cooperativa de Serviços Médicos – 

Unimed Cuiabá, narrando que encontrando-se em tratamento home care, 

com acompanhamento médico, fisioterapeuta, nutricional, entre outros, a 

ré está exigindo o custeio de medicamentos e demais insumos pelos seus 

familiares, sob a alegação de que o tratamento é domiciliar. Ao argumento 

de que cabe à ré o custeio de todo o seu tratamento, postulou a 

concessão de antecipação de tutela para determinar à ré a prestação do 

serviço home care, contendo todos os medicamentos prescritos e todos 

os demais insumos, inclusive fraldas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 5.000,00. Conforme consta da decisão do Id 29181604, a tutela de 

urgência provisória foi deferida para “DETERMINAR à ré a prestação do 

serviço home care à autora, nas exatas condições e forma apresentada 

nos relatórios dos médicos responsáveis pelo tratamento, contendo 

TODOS os medicamentos prescritos independente da forma de sua 

administração, incluindo ALIMENTAÇÃO ENTERAL, com exceção de 

fraldas e demais insumos de higiene pessoal, os quais devem são 

arcados pelo paciente e seus familiares.” Para que a ré tome providências 

ao cumprimento da determinação, foi concedido o prazo de 72 (setenta e 

duas) horas. A ré foi citada e intimada no dia 27/02/2020, às 09h03min (Id 

29650543). A autora constituiu advogado particular que peticionou 

informando que, conforme descrito na exordial, o serviço de home care 

está sendo prestado na casa da autora pela empresa AGEMED, que 

prestará os serviços até o dia 29/02/2020, ou seja, até amanhã (sábado). 

Diante disso, considerando a data da intimação e o prazo concedido para 

cumprimento da liminar, informa que a autora corre sério risco de morte, 

pois ficará desassistida do tratamento domiciliar. Pleiteia, portanto, 

determinação para que a ré cumpra a medida liminar de forma imediata e 

por meio de oficial de justiça plantonista. É o necessário. Decido. Ao 

contrário do alegado na petição do Id 29692008, na inicial não consta 

nenhuma informação no sentido de que o tratamento domiciliar até então 

dispensado à autora era proveniente da empresa AGEMED. Tampouco 

consta informação no sentido de que referida empresa estaria encerrando 

a prestação dos serviços na data de 29 de fevereiro de 2020 e que a ré 

deveria assumir tal encargo a partir de então. Todavia, como a saúde é 

direito de todos e constitucionalmente garantido, estando comprovada a 

relação jurídica entre a autora e a ré, bem como diante de toda a 

documentação necessária, MANTENHO a decisão que determinou que a 

Unimed Cuiabá preste o serviço de home care à autora, nas exatas 

condições e forma apresentada nos relatórios dos médicos responsáveis 

pelo tratamento, incluindo TODOS os aparelhos e medicamentos 

necessários, bem como a ALIMENTAÇÃO ENTERAL, com exceção de 

fraldas e demais insumos de higiene pessoal. REDUZO o prazo de 

cumprimento da liminar para 12 (doze) horas. Intimem-se todos. Cumpra-se 

com urgência, inclusive por oficial de justiça plantonista. Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024811-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO HELENO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1024811-08.2017.8.11.0041 Decisão A 

decisão proferida no RAI n. 1018049-31.2019.8.0000 determinou o rateio 

do pagamento dos honorários periciais entre os litigantes, em observância 

ao disposto no art. 95 do CPC. Dessa forma, a perícia deverá ser rateada 

proporcionalmente entre as partes. Contudo, sendo o autor beneficiário da 

AJG, a perícia deverá ser paga integralmente pela ré se a ação for julgada 

procedente. Porém, o Estado deverá arcar com a perícia, caso a ação seja 

julgada improcedente. A ré para efetuou o pagamento dos honorários 

periciais. Solicite-se ao perito nomeado local e data para o início da perícia. 

Com a apresentação da data, dê-se ciência à parte ré e intime-se 

pessoalmente a parte autora, via Oficial de Justiça, para comparecer ao 

ato, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008660-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1008660-59.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com 

pedido de liminar proposta por Pamela Nascimento da Silva contra Instituto 

Deciso de Educação e Cultura EIRELI, em que pretende a concessão 

liminar da tutela de urgência para obrigar a ré a imediatamente emitir o 

Diploma de Tecnólogo em Gestão Estratégica do Serviço Público, bem 

como a lhe entrega-lo, no prazo máximo de 10 (dez) dias. A autora afirma 

ter cursado, nos anos de 2017 e 2018, o curso de gestão pública ofertado 

pela ré, porém, até o momento ainda não obteve o devido Diploma. Aduz 

que embora tenha se matriculado para o curso de gestão empresarial, ao 

término foi informada de que o curso realizado havia sido extinto e que o 

certificado lhe entregue constaria a realização do curso de Gestão 

Estratégica do Serviço Público. É o necessário. 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, a autora narra ter se 

matriculado para o curso tecnólogo de Gestão Empresarial fornecido pela 

instituição de ensino ré, tendo o cursado nos anos de 2017 e 2018. 

Contudo, após a conclusão do curso foi informada que o mesmo havia 

sido extinto e que em seu Diploma estaria constando que cursou Gestão 

Estratégica do Serviço Público. Mesmo concordando com a expedição do 

Diploma de conclusão de curso diverso daquele matriculado, a ré ainda 

não entregou o documento. Assim, nesta análise de cognição sumária, 

não se verifica razoável o deferimento do pleito antecipatório, haja vista a 

inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da 

autora, pela falta de comprovação da conclusão do curso com êxito. 

Ademais, a questão relacionada à expedição de Diploma de conclusão de 

curso diverso daquele realmente cursado depende de esclarecimentos, os 

quais certamente virão com a resposta da ré. Como é cediço, para a 

concessão da tutela provisória de urgência faz-se imprescindível a 

existência cumulada dos requisitos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE 

URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se 

condiciona à existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 
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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) Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 15/06/2020 às 12:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Deixo de determinar o aditamento da petição inicial conforme 

determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com 

argumentação e pedidos completamente apresentados. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 

de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052642-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1052642-60.2019.8.11.0041 DECISÃO Considerando 

a demora no cumprimento da decisão que determinou a intimação da ré 

quanto ao descumprimento da liminar, manifeste-se a autora, em 24 horas, 

se persiste interesse no bloqueio de valores, bem como se a tutela está 

sendo obedecida. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006187-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODECIO ARAUJO MELO HOLANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006187-71.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID29405704). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005407-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005407-63.2020.8.11.0041 Vistos e etc. LUIZ 

GARCIA ajuizou ação de obrigação de fazer c/c com indenização por 

danos morais e antecipação de tutela em desfavor de UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. A inicial foi instruída com diversos 

documentos. O réu não foi citado. O autor requereu a desistência do feito 

(ID 29483959 ). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais e 

antecipação de tutela proposta por LUIZ GARCIA em desfavor de UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. O autor desistiu do feito 

e requereu a sua extinção sem resolução do mérito. O réu sequer foi 

citado. Desta forma desnecessária a concordância da parte contrária 

quanto ao pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 200, parágrafo 

único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Concedo ao autor os benefícios 

da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024805-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALOSVALDO PATRICIO 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024805-98.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o exequente requer o levantamento do 

valor pago pela executada, não apresentando nenhuma objeção (ID 

29591150). É o relatório. Decido. Passo a analisar este cumprimento de 

sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. Verifica-se nos 

autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais havendo a ser 

reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos 

termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do exequente 

como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028199-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM APARECIDO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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° 1028199-79.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o exequente requer o levantamento do 

valor pago pela executada, não apresentando nenhuma objeção (ID 

29521677). É o relatório. Decido. Passo a analisar este cumprimento de 

sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. Verifica-se nos 

autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais havendo a ser 

reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos 

termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do exequente 

como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030215-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER MATES DA SILVA CAMPOS (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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° 1030215-06.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença em que houve o pagamento da obrigação. O 

exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (ID29390153). É o relatório. Decido. Passo 

a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 

VII do CPC. Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, 

nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se 

alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029986-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER LUCIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/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° 1029986-46.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença em que houve o pagamento da obrigação. O 

exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (ID29504679). É o relatório. Decido. Passo 

a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 

VII do CPC. Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, 

nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se 

alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008068-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR QUINTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008121-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERICO MOREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 
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vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026303-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE BRANDAO BRAGA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Infere-se dos autos que a perícia realizada por ocasião da 

audiência de conciliação somente não foi juntada aos autos porque a parte 

autora manifestou-se contrariamente a isso, como se a vontade dela 

prevalecesse em detrimento da ordem judicial que ordenou a realização do 

ato (Id. 15113140). Assim, determino seja intimado o Núcleo de Conciliação 

– CEJUSC para que junte nos autos a referida perícia. Regularizada a 

situação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se a respeito da perícia. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038529-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, 

ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002411-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DANIEL CARVALHO (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Considerando que já decorreu o prazo de suspensão requerido na 

peça de Id. 23140225, determino seja intimada a parte autora para se 

cumpra o ordenado no Id. 21148292, em 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007881-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRECI FARIAS (AUTOR(A))

R. T. F. (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007935-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DOS SANTOS PEREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 
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pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007998-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008032-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008075-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA ROSA DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 
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autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008141-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLEM PAULA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008417-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BATISTA TEIXEIRA (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008087-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MARIA MADALENA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008123-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUZELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO (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):
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JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008515-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008260-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON SENABIO 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)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008268-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO PEREIRA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008346-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CRUZ DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008377-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008506-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1058162-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Com fulcro no art. 700, do CPC, determino que se expeça mandado 

de pagamento, podendo a parte ré, no prazo de 15 dias, oferecer 

embargos (art. 702, CPC). Não sendo opostos embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo, lembrando que o pagamento voluntário 

eximirá o réu de custas e de honorários advocatícios, segundo prevê o § 

1º do referido dispositivo. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008209-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE AMANDA PIOVESAN PORTELA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, 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 15.6.2020, às 9h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 
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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). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, 

art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital da requerida, tendo 

em vista que a citação por edital só deve ser deferida depois de 

esgotados todos os meios possíveis de localização da parte devedora, o 

que não é o presente caso. Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058421-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. S. D. (AUTOR(A))

P. H. M. D. F. (AUTOR(A))

M. C. C. D. F. (AUTOR(A))

L. G. C. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Sobre o desinteresse da parte autora na realização da conciliação, 

impõe-se esclarecer que a dispensa do ato depende de manifestação da 

parte contrária. Assim, determino seja citada a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 15 de junho de 2020, às 10h30min, que 

será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 2 

(art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a 

ausência de contestação importará em aplicação de revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá 

a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o 

que será certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova 

formulado da parte requerente, postergo a apreciação para o momento 

posterior à apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da 

justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055282-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BENILZO CORREA BRANCO (REQUERIDO)

VITORIA REGIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - ME 

(REQUERIDO)

JOSE ADENILZO CORREA BRANCO (REQUERIDO)

ROSANY LIMA XIMENES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, 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 15.6.2020, às 11h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de 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). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, 

art. 334). O cumprimento dos atos acima ficará condicionado à juntada da 

representação processual. Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059312-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SANTOS DE ARRUDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Sobre o desinteresse da parte autora na realização da conciliação, 

impõe-se esclarecer que a dispensa do ato depende de manifestação da 

parte contrária. Assim, determino seja citada a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 15 de junho de 2020, às 11h30min, que 

será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 2 

(art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do 
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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). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019682-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIRANDA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte requerida, via DJE para 

manifestar sobre o pedido de desistência da requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008294-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO THYAGO ARAUJO CORTES (REU)

OROSINO ALVES CORTES (REU)

HUDA MORAIS DE ARAUJO CORTES (REU)

ANA PAULA DE ARAUJO CORTES MORAIS (REU)

A.P. DE SERVICOS DE TRANSPORTES TOUR LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-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 da petição do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031443-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYRLEI SANTOS DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DAMASCENO GOMES (REU)

ERICA FABIANA DANIEL (REU)

 

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 fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001542-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA 68873360149 (REU)

MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA (REU)

DARCI SIQUEIRA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038815-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP (REU)

JACINTO BARBOSA MEIRELES (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033523-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. TORATTI COMERCIO & MONTAGEM DE BIJUTERIAS - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO JIMENEZ TANESE DE SOUZA OAB - SP272195 

(ADVOGADO(A))

JULIO CHRISTIAN LAURE OAB - SP155277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISLEY MARRA SPRICIS JUNIOR (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028015-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS IGLESIAS FILHO (AUTOR(A))

HELEN CORREA ESTEVES IGLESIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGO ESTEVES IGLESIAS (REU)

ARIANY OLIVEIRA FALCAO IGLESIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITA ROSALINA PEREIRA OAB - MT3380-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora para juntar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência para cumprimento do mandado 

no endereço informado da requerida, com a juntada do comprovante favor 

entrar em contato com esta secretaria, para que seja expedido o mandado 

de intimação. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028015-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS IGLESIAS FILHO (AUTOR(A))

HELEN CORREA ESTEVES IGLESIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DOMINGO ESTEVES IGLESIAS (REU)

ARIANY OLIVEIRA FALCAO IGLESIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITA ROSALINA PEREIRA OAB - MT3380-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora para juntar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência para cumprimento do mandado 

no endereço informado da requerida, com a juntada do comprovante favor 

entrar em contato com esta secretaria, para que seja expedido o mandado 

de intimação. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014906-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE BIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. PEDRO HENRIQUE BIAS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 17 de outubro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou 

em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o 

interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter 

sofrido fratura na clavícula, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização até o limite máximo indenizatório. Pede, assim, a procedência 

do pleito, bem como que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 ou 

em 20% sobre o valor da causa, nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, 

ou na forma do § 2º. Para fins de prequestionamento, pede que conste na 

sentença sobre a negativa de vigência dos arts. 5º, “caput” e parágrafos 

da Lei 6.194/74, art. 5º, XXXIV alínea “a” e art. 5º, XXXV da CF, a violação 

aos princípios do devido processo legal, da segurança e da proteção e 

confiança, bem como o entendimento jurisprudencial acerca do interesse 

de agir, nos parâmetro dos REs 631.240/MG e 826.876/MA. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 75%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, 

a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, 

ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo, enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal 

para formalidade o pedido. Quanto ao mérito, alega não haver prova 

acerca da invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente 

narrado, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro 

ou laudo do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de 

condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial e concorda com o laudo pericial. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 
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agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Rejeito, pois, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência, histórico clínico e 

boletim de atendimento médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticada com sequelas no ombro direito, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 
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DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita (ombro direito) corresponde a 25%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e adequada a fixação de 

75% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Respeitante à 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre 

salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, não 

caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelo autor, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Pedro 

Henrique Bias na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face 

da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019706-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR CARVALHO DE SOUZA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038104-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. C. D. O. (AUTOR(A))

JOSIANE APARECIDA DO CARMO (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))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033789-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RRR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO MARIO MOREIRA JUNIOR (REU)

G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

IBICABA AGRO-PASTORIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011078-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIK AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028704-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CARDOSO (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 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014463-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUNIOR DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031471-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANA APARECIDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020809-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE OLIVEIRA VITAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022260-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ARAUJO DA ROCHA (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 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028390-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAMILO NUNES FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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))

 

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 fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007049-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCATTO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IN BRINDES PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1058162-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019629-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTH DE CARVALHO ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034241-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

JOSE LUIZ DE PIERRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA REVELES VILLAS BOAS (EXECUTADO)

DINON SANTOS VILAS BOAS (EXECUTADO)

LUCIA MARIA REVELES VILLAS BOAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034241-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

JOSE LUIZ DE PIERRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA REVELES VILLAS BOAS (EXECUTADO)

DINON SANTOS VILAS BOAS (EXECUTADO)

LUCIA MARIA REVELES VILLAS BOAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002397-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVANA ALVES BARRETO (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))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002397-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVANA ALVES BARRETO (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))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035720-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALVA WANDERLEI DE BARROS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005059-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005059-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004641-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNO SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomar 

ciência da perícia designada para o dia 06/04/2020, a partir das 08:00 

horas até as 11h30 horas, devendo a parte Autora, munido de 

documentos pessoais e exames já realizados, comparecer no seguinte 

endereço: Rua 24 de Outubro, nº 827, sala 08, Galeria 24 de Outubro, 

Bairro Popular - Cuiabá-MT - Tel: (65) 2127-8022. Cuiabá, 28 de fevereiro 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1055853-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR LINS CANAVARROS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRED MARQUES DA CUNHA JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-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 mandado devolvido pelo oficial de justiça, bem como 

sobre as petições retro, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004016-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LIBERA BAGUES (EXECUTADO)

LAICE FERNANDA CASTRO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no site do Tribunal de 

Justiça, por meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e efetuar 

os dados do zoneamento para devido cumprimento, nos termos do art. 3º 

da Portaria CGJ nº 142, de 8 de novembro de 2019, que regulamenta o 

cumprimento de mandados judiciais em comarca diversa à do juízo de 

origem, quando se tratar de processo eletrônico que tramita no sistema 

PJe, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no de prazo 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003220-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO MOREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA SILVA SOBREIRA OAB - SP168641 (ADVOGADO(A))

ELISANGELA PATRICIA NOGUEIRA DO COUTO OAB - SP293036 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GARCIA FONTES FILHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042847-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARDIO MEDICAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE 

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA OAB - SP306589 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, cabendo 

certificar que embora a parte requerida tenha sido devidamente intimada 

não apresentou os Embargos, tampouco procedeu ao pagamento. Cuiabá, 

28 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014620-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GOMES DE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014620-64.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GOMES DE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018260-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEY APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020092-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DA SILVA VERON (AUTOR(A))

E. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Expeça-se alvará para levantamento do valor incontroverso, 

conforme conta informada em petição Id. 27467773. Após, à instância 

superior para os devidos fins. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013229-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001831-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006070-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FAUSTINO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039964-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018650-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA ALVES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005392-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TAVARES 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))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004175-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVIS ROBERTO LACERDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010723-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FREITAS MIRANDA (AUTOR(A))

MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008764-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008766-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA MAGNA PEREIRA BRANCO OAB - 883.052.441-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 
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primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021596-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. L. D. A. (AUTOR(A))

MARILUCY LUIZA ARRUDA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, 

ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003557-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SOUSA ARAUJO JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Infere-se dos autos que a perícia realizada por ocasião da 

audiência de conciliação somente não foi juntada aos autos porque a parte 

autora manifestou-se contrariamente a isso, como se a vontade dela 

prevalecesse em detrimento da ordem judicial que ordenou a realização do 

ato (Id. 13358937). Assim, determino seja intimado o Núcleo de Conciliação 

– CEJUSC para que junte nos autos a referida perícia. Regularizada a 

situação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se a respeito da perícia. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1059457-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ADESTRO OAB - SP374580 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Com fulcro no art. 700, do CPC, determino que se expeça mandado 

de pagamento, podendo a parte ré, no prazo de 15 dias, oferecer 

embargos (art. 702, CPC). Não sendo opostos embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo, lembrando que o pagamento voluntário 

eximirá o réu de custas e de honorários advocatícios, segundo prevê o § 

1º do referido dispositivo. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060122-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO ITAPOAN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA BORDONE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008951-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSAN KELY BORGES PEREIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008935-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE SOUSA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 
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autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008960-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FARIA DE JESUS (AUTOR)

M. T. F. D. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009057-21.2020.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009065-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CARLOS MARTINS (AUTOR)

ANA APARECIDA VIDAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Os autores pedem a concessão da gratuidade da justiça, porém 

juntam aos autos declaração de imposto de renda que demonstra 

possuírem condição financeira suficiente para arcar com as custas 

processuais, sobretudo por não ser a causa de elevado valor (R$ 

26.658,34). Desta feita, determino sejam eles intimados para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovarem a alegada hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da pretensão, conforme prevê o art. 99, § 2º, do CPC ou 

efetuar o recolhimento das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010606-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE H.C. MATTOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ALVES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (Id. 29124518), ordenando a suspensão do 

curso do processo até o efetivo cumprimento do avençado, nos termos do 

art. 313, II Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, intime-se a parte 

autora para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009140-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL IZABEL 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)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061294-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IFFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GERALDO CONTE OAB - SP82695 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Com fulcro no art. 700, do CPC, determino que se expeça mandado 

de pagamento, podendo a parte ré, no prazo de 15 dias, oferecer 

embargos (art. 702, CPC). Não sendo opostos embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo, lembrando que o pagamento voluntário 

eximirá o réu de custas e de honorários advocatícios, segundo prevê o § 

1º do referido dispositivo. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062303-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FRASATO CAIRES OAB - SP124809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISETE ALVES COSTA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, 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 16.6.2020, às 9h, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 3 (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). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). 

Cumpra-se e intimem-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098390 Nr: 9870-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TAPAJOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPPAX COMERCIO E INSTALAÇÃO DE 

FILTROS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LUIS RUBEN DE 

MENEZES - OAB:15239/GO

 : Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Erica Teixeira

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925879 Nr: 47052-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMÃO ENEAS PEREIRA DE LIMA, VALQUIRIA 

APARECIDA REBESCHINI LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA, 

ELDEMAR LUIZ TONIAL, TMS CONSTRUTORA LTDA, BRISAS DA 

CHAPADA CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, JOSÉ 

MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247, LISIANE VALÉRIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9358/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Erica Teixeira

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326354 Nr: 25993-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ ROSSI JUNQUEIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:, JOSÉ CARLOS REZENDE - OAB:9.146/MT, JOSE 

ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para manifestar sobre a carta precatória devolvida e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272712 Nr: 3507-19.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDINÉA PALARO, ROSELY PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA, 

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOÃO MARCELO LOPES 

OKOJIMA, NILDA GOMES BENTA, MIGUEL MONTAZOLLI, MARCOS 

MARTINS MONTAZOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, HOMERO 

HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ 

TRECHAUD E CURVO - OAB:6605/MT, MARCOS SOUZA DE BARROS - 

OAB:3.947/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBSON WESLEY 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

3507-19.2007.811.0041, Protocolo 272712, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052154 Nr: 47486-50.2015.811.0041
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMANUELE ROCHA 

SILVA SANTANA, para devolução dos autos nº 47486-50.2015.811.0041, 

Protocolo 1052154, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001613-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

ILMA CAMILO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA QUEIROZ DO NASCIMENTO PINHORATI (REU)

RONEY SILVA PINHORATI (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c 

Cobrança de Multa Contratual c/c Danos Morais e Materiais e Pedido de 

Tutela de Urgência” intentada por ILMA CAMILO DOS SANTOS DE LIMA e 

JOÃO FERREIRA DE LIMA ambos qualificados nos autos, em face de 

RONEY SILVA PINHORATI e ADRIANA QUEIROZ DO NASCIMENTO 

PINHORATI, igualmente qualificados, na qual se objetiva, em síntese, a 

rescisão contratual entre as partes e liberação do imóvel para venda. Os 

autores relatam ter firmado instrumento particular de promessa de compra 

e venda de um imóvel localizado no lote de terreno sob n° 18, da quadra 

14, do loteamento denominado Jardim dos Ipês, Distrito de Coxipó da 

Ponte, nesta cidade, que seria pago pelos requeridos/compradores por 

meio de um sinal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os R$ 105.000,00 

(cento e cinco mil) restantes através de financiamento bancário. Contam 

que os requeridos tinham plena ciência do estado do imóvel e só 

assinaram o contrato após conhecerem pessoalmente o local, mas que 

após a emissão das certidões negativas e demais trâmites, inclusive 

aprovação do financiamento, eles desistiram da compra, alegando que o 

bem apresentava danos estruturais ocultos e irreparáveis. Argumentam 

não ter sido apresentado qualquer laudo técnico que justificasse tal 

assertiva, mas que após receberem diversas ligações agressivas dos 

então compradores, decidiram rescindir o pacto e devolver aos requeridos 

o valor do sinal, inclusive abrindo mão da multa contratual, o que não foi 

possível, vez que os contratantes dificultaram a rescisão, exigindo a 

inclusão de termo afirmando que o distrato se deu por culpa exclusiva dos 

vendedores, motivos pelo qual não houve resolução do impasse. Narram 

que após o último desentendimento ocorrido entre as partes, resolveram, 

então, usar parte do dinheiro dado em sinal para realizar uma avaliação 

imobiliária junto à Caixa Econômica Federal e obtiveram resultado positivo 

tanto para garantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) quanto 

para moradia, afastando, assim, a alegação dos requeridos de que o 

imóvel possuía vícios a justificar a desistência da compra. Por tais motivos, 

sustentado estarem presentes os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência, pedem a concessão do pleito antecipatório, a fim de 

que lhes seja assegurada a rescisão contratual, com a liberação do imóvel 

para venda a terceiros. O pedido veio instruído com diversos 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. No que tange à rescisão contratual, 

impõe-se observar que não se encontra presente o requisito da 

probabilidade desse direito, que está a depender da fase instrutória, 

sobretudo em razão da ausência de demonstração inequívoca da negativa 

dos réus em rescindir o trato, a ser obtida depois de formado o 

contraditório, cabendo salientar que conversas via WhatsApp só possuem 

força probante na esfera jurídica quando devidamente registradas em 

cartório, por meio de atas notariais. Além disso, é de se ponderar que o 

fato de as partes não mais possuírem interesse na manutenção do pacto 

por desavença e/ou desacordo contratual implica obrigações, tais como 

encargos financeiros dentre outros que terão a sua legalidade apurada no 

deslinde da causa. Nesse passo, a concessão da medida nesse momento 

anteciparia o pedido final da demanda, atribuindo responsabilidade aos 

réus antes mesmo de serem ouvidos ou de verificada eventual violação 

contratual, o que é inviável em sede de cognição sumária. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve oportunidade de decidir pedido semelhante 

de antecipação de tutela para rescindir contrato de forma unilateral, 

firmando o entendimento de que a análise exige dilação probatória, 

segundo se vê dos julgados a baixo transcritos “mutatis mutandis”: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO 

PROVIDO. Não se mostra recomendável o deferimento de liminar 

possessória em ação que tem por objeto a rescisão de contrato.” (N.U 

1009810-72.2018.8.11.0000 - Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 3.4.2019, p. DJE 29.4.2019) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS – ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL – 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO 

NÃO EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR – 

RECURSO DESPROVIDO. 1- Se pelo conjunto probatório não é possível 

verifica o descumprimento contratual pela contratada, não há como deferir 

a liminar de suspensão de pagamento ou de pagamento em Juízo pleiteado 

pela contratante. 2- Controversa a ser dirimida com a dilação probatória, 

devendo ser mantido o indeferimento da liminar.” (N.U 

0112506-77.2016.8.11.0000 – Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. 

Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 31.1.2017, p. no DJE .3.2.2017) No 

mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE 

CLÁUSULAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. I. A prova inequívoca da 

verossimilhança da alegação não está configurada, pois os documentos 

juntados aos autos não são suficientes para demonstrar o suposto 

descumprimento de cláusulas contratuais por parte da agravada, sendo 

necessária dilação probatória. Indeferida a antecipação de tutela. II. 

Agravo de instrumento desprovido.” (TJ/DF – AGI 20150020238927 – 6ª 

Turma Cível, Rel. Vera Andrighi, p. DJE 24.11.2015) Como se vê, a 

rescisão contratual unilateral demanda dilação probatória para se aferir 

seus motivos e consequências à luz das cláusulas e previsões 

contratuais, o que só é possível mediante formação do contraditório, não 

havendo que se falar, por óbvio, em disponibilização do imóvel. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela de 

urgência. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 29 de junho de 2020, às 10h30min, que será realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital – sala 4 (art. 334, CPC), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002470-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAISAL MOHAMAD SALHA OAB - SP283354 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SAPEZAL ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

PARECIS ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1002470-51.2018.8.11.0041 Vistos. As executadas pedem a 

substituição da penhora online, determinada nos autos, pelos bens móveis 

que indicam na petição retro ao argumento de que a permanência da 

constrição judicial obstará suas atividades econômicas, por se tratar de 

montante vultoso, que representará o não cumprimento das obrigações 

com seus fornecedores e funcionários, o que exemplificam com a 

necessidade de adimplemento de uma parcela do financiamento bancário 

perante o BNDS no valor de R$ 1.260.148,21 no total das executadas, 

responsável pela concretização do projeto de geração de energia das 

empresas ora ocupantes do polo passivo. Afirmam que outros débitos 

decorrentes de empréstimos também terão vencimento no final de semana 

próximo (já ultrapassado), somando um total de R$ 1.033.778,02, 

conforme documento anexado, de modo que precisam da quantia de mais 

de dois milhões de reais para cumprir seus compromissos financeiros 

anteriormente assumidos. Invocam o disposto no art. 805 do CPC, dizem 

que a permanência da decisão será apenas para satisfazer um mero 

capricho do credor e gerará mais inadimplemento, pois ficarão sem o 

recurso necessário para cumprir suas obrigações. Intimada a parte 

contrária, esta vem se manifestar contrariamente à pretensão das 

executadas, sustentando que a penhora que não tem aptidão para 

satisfazer o crédito descumpre sua finalidade, que o devedor não conta 

mais com o direito de escolher os bens a serem penhorados, que não 

houve contestação quanto à afirmação da parte exequente de que o 

grupo executado tem uma potência instalada de 90mw/h, que permite uma 

produção em média de 2.160mw/d e um faturamento médio diário de R$ 

632.880,00 por dia com o valor do mw/h de um ano atrás. Pede, ao fim, o 

cumprimento do disposto no art. 835 do CPC não sem antes comparar a 

postura das executadas como a da pessoa jurídica que pede a gratuidade 

da justiça sem comprovar sua hipossuficiência. É o relatório. Decido. 

Cumpre anotar, primeiramente, que a constrição judicial ordenada nos 

autos não obedece aos caprichos da parte exequente, como argumenta a 

parte executada, mas rigorosamente ao que dispõe o Código de Processo 

Civil, que em seu art. 829, § 2º, diz que a penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Some-se a 

isso a verificação de que os bens inicialmente ofertados pelas executadas 

e os agora indicados em substituição ocupam apenas a sexta posição na 

ordem de preferência para penhora, enquanto a constrição judicial 

determinada ocupa a primeira colocação nessa lista, conforme se infere 

do disposto no art. 835 do Código de Processo Civil, com o destaque para 

a prioridade estampada no § 1º, do referido artigo. Além do mais, o pedido 

de substituição não cuidou de observar as hipóteses legais previstas no 

art. 848 do CPC, não estando, assim, fundada em qualquer das situações 

vislumbradas na lei para que a substituição ocorra. Embora os 

documentos juntados com o pedido de substituição revelem compromissos 

financeiros, não se desincumbiram, as executadas, de combater as 

afirmações efetuadas pela parte exequente acerca da capacidade de 

produção e de renda que auferem, de modo que os embaraços de ordem 

econômica apontados parecem refletir aspecto meramente pontual, 

valendo lembrar que a regra disposta no art. 805 da lei adjetiva não 

autoriza desconsiderar, conforme já asseverou o Superior Tribunal de 

Justiça, que “Qualquer penhora de bens, em princípio, pode mostrar-se 

onerosa ao devedor, mas essa é uma decorrência natural da existência 

de uma dívida não paga. O princípio da vedação à onerosidade excessiva 

não pode ser convertido em uma panaceia, que leve a uma ideia de 

proteção absoluta do inadimplente em face de seu credor.” (STJ, 3ª Turma, 

REsp 1.417.531, Min. Nancy Andrighi, 10.6.14, DJ 18.6.14) Não se está 

aqui a falar de uma execução que se processa contra um particular ou 

uma pessoa jurídica de patrimônio e saúde financeira módicos, mas de um 

grupo econômico composto por três empresas do ramo de energia 

elétrica, que, vale repetir, não se insurgiram contra as afirmações acerca 

do seu potencial econômico e financeiro, nem demonstraram insuficiência 

de renda capaz de suportar o ônus da penhora ordenada nos autos. Por 

fim, convém reproduzir a posição da jurisprudência a respeito da penhora 

em apreço: “Não se configura ofensa ao princípio da menor onerosidade 

da execução para o devedor o fato de a constrição patrimonial recair 

sobre valores depositados em sua conta-corrente” (STJ, 3ª Turma, REsp 

332.584, Min. Nancy Andrighi, 12.11.01, DJU 18.2.02) Ante o exposto, 

indefiro o pedido de substituição da penhora, mantendo a decisão que 

ordenou o bloqueio de valores em conta corrente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008834-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA BRAIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1008834-68.2020.8.11.0041 – PJE Requerente: Marcia Regina 

Braido Carreira Requerida: Energisa S.A Vistos, Cuida-se de “Ação 

Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos 

Morais/Repetição de Indébito” proposta por MARCIA REGINA BRAIDO 

CARREIRA, qualificada nos autos, em desfavor da ENERGISA S.A, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, na qual se objetiva, em 

antecipação de tutela, ordem judicial que garanta a não suspensão do 

fornecimento de energia na residência da autora, bem como a não 

inclusão de seu nome no cadastro de órgão proteção ao crédito, além de 

autorizar o depósito, em juízo, do montante de R$ 252,07 (duzentos e 

cinquenta e dois reais e sete centavos), que entende ser devido. A 

consumidora relata ser usuária dos serviços de energia, unidade 

consumidora n. 6/222157-0 e estar sofrendo abuso de cobranças desde o 

mês de maio de 2019, tendo pago rigorosamente as mensalidades até 

janeiro deste ano, tendo em vista que não pode ficar sem energia. Conta 

que até então aguardava uma resposta da requerida para resolução do 

impasse, o que não aconteceu, como se infere do histórico das faturas 

(Id. 29671976), cujos valores fogem o seu orçamento, não reunido 

condições de liquidar. Pede, assim, a concessão da tutela de urgência, a 

fim de que a requerida se abstenha de suspender os serviços de energia 

na unidade consumidora 6/222157-0, bem como de negativar o seu nome 

em decorrência dos aludidos débitos, além de autorizar o depósito, em 

juízo, do montante de R$ 252,07 (duzentos e cinquenta e dois reais e sete 

centavos), que entende ser devido, suspendendo, portanto, a cobrança 

das faturas a partir de fevereiro de do corrente ano. O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. É o necessário. Decido. O art. 300 

do Código de Processo Civil, prevê que a tutela de urgência poderá ser 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito ou para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o 

processo ou ao resultado útil deste, o que se passa a verificar. Os 

documentos que instruem a inicial demonstram claramente os fatos 

alegados pela autora, nos quais se vê que realmente houve um aumento 

sem precedente nas faturas desde o mês de maio de 2019, cuja média 

sempre foi de R$ 257,07 (duzentos e cinquenta e sete reais e sete 

centavos) indo para R$ 876,24 (oitocentos e setenta e seis reais e vinte e 

quatro centavos), não pairando dúvida quanto à probabilidade do direito 

invocado. O perigo de dano, por sua vez, se verifica no risco de a autora 

ter o serviço suspenso em decorrência do não pagamento das faturas a 

partir de fevereiro do corrente ano, sobretudo pela natureza do serviço, 

tido como essencial, cuja falta, indubitavelmente, poderá afetar a vida 

cotidiana da consumidora, sem contar a restrição de crédito que sofrerá, 

caso o seu nome seja negativado. Assim, estando presentes os requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, com fulcro nos 

artigos 294 e 300 do CPC, defiro o pedido, determinando que a requerida 

se abstenha de suspender o fornecimento de energia na residência da 

autora em decorrência do débito da fatura a partir de fevereiro de 2020 e 

de incluir ou negativar o nome da autora no órgão de restrição ao crédito, 

bem como autorizo do depósito judicial do valor que entende ser devido, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 30 (trinta) 

dias. Em razão da peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 373, § 

1º, do CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de 
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comprovação do fato negativo alegado na petição inicial (não teve 

consumo), e com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da 

defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do consumidor, 

condição que a requerente ostenta na demanda, inegavelmente, 

determino, desde já, a inversão do ônus da prova, de modo a incumbir o 

requerido a fazer prova de que a cobrança é devida. Cumprida a liminar, 

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 15 de junho de 2020, às 11h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital – sala 3 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 

dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro a 

gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Em razão da urgência, deverá ser 

cumprido por oficial de justiça plantonista. Cumpra-se e intimem-se. 

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030410-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO(A))
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Visto... CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA., já 

qualificada nos autos, propôs “Ação de Execução” em face de IVAN 

PEREIRA DE CAMPOS, pessoa física, igualmente qualificada, objetivando o 

recebimento da quantia de R$ 6.467,14 (seis mil, quatrocentos e sessenta 

e sete reais e quatorze centavos). Antes mesmo da citação, as partes 

celebram acordo (Id. 24911438), no qual o executado se compromete a 

pagar à exequente a quantia de R$ 13.200,48 (treze mil e duzentos reais e 

quarenta e oito centavos), em 20 parcelas, com término em 30.07.2020. É 

o relatório. Decido. Tendo em vista que o acordo entabulado entre as 

partes abrange toda a matéria versada nos autos, não há razão para o 

prosseguimento do feito, impondo-se a sua extinção. Assim, com fulcro no 

art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, homologo, por sentença, a 

avença, para que surta os jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

resolvo o mérito, declarando extinto o processo. Ficam as partes isentas 

do pagamento das custas remanescentes (art. 90, § 3°, do CPC). Não 

havendo previsão no pacto acerca dos honorários advocatícios, condeno 

a parte executada ao pagamento da verba, fixada em 10% sobre o valor 

do proveito econômico obtido (R$ 13.200,48), nos termos do art. 85, § 2º, 

do CPC, aplicando-se aqui o princípio da causalidade, já que não houve 

citação. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, tendo em vista 

que as partes desistiram do prazo recursal, arquivando-se, após, o 

processo com as cautelas necessárias. P.I.C.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Vistos. Cuida-se de “Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de 

Quantias Pagas com Pedido de Tutela de Urgência” intentada por Eduardo 

Garcia Pereira da Silva, qualificado nos autos, em face de DAMHA SANTA 

MÔNICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, igualmente qualificados, 

na qual se objetiva, em síntese, a rescisão contratual entre as partes e a 

não inclusão ou exclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. O requerente relata ter firmado com a requerida instrumento 

particular de compromisso de compra e venda para aquisição de um 

imóvel localizado na cidade de Frutal/MG, no Loteamento Santa Mônica, 

matrícula n. 36.292, no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), 

que seria pago em 154 parcelas mensais e sucessiva, sendo que desse 

valor R$ 11.500,00 (onze mil em quinhentos reais) seriam pagos em 5 

parcelas d R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) cada. Argumenta, 

porém, que os aumentos anuais foram onerosos demais e, em virtude de 

problemas de saúde na família somados à crise financeira, resolveu 

desfazer o negócio, depois de já ter pago um total de R$ 25.729,30 (trinta 

e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta centavos), que a 

requerida se recusa restituir de forma justa, ofertando valor próximo de 

zero, o que entende ser indevido e abusivo. Por tais motivos, sustentado 

estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, pede a concessão do pleito antecipatório, a fim de que lhe seja 

assegurada a rescisão contratual e que a ré seja compelida a se abster 

de efetuar cobrança judicial ou extrajudicial, bem como seja determinada a 

exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. O pedido veio 

instruído com diversos 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. No que tange à rescisão contratual, impõe-se observar que não 

se encontra presente o requisito da probabilidade desse direito, que está a 

depender da fase instrutória, sobretudo em razão da ausência de 

demonstração inequívoca da negativa dos réus em rescindir o trato, a ser 

obtida depois de formado o contraditório. Mesmo porque o fato de a parte 

autora não mais possuir interesse na manutenção do pacto por 

inadimplência implica obrigações contratuais, tais como encargos 

financeiros dentre outros que terão a sua legalidade apurada no deslinde 

da causa. Nesse passo, a concessão da medida nesse momento 

anteciparia o pedido final da demanda, atribuindo responsabilidade ao réu 

antes mesmo de ele ser ouvido ou de verificada eventual violação 

contratual, o que é inviável em sede de cognição sumária. O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve oportunidade de decidir pedido semelhante 

de antecipação de tutela para rescindir contrato de forma unilateral, 

firmando o entendimento de que a análise exige dilação probatória, 

segundo se vê dos julgados a baixo transcritos “mutatis mutandis”: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO 

PROVIDO. Não se mostra recomendável o deferimento de liminar 

possessória em ação que tem por objeto a rescisão de contrato.” (N.U 

1009810-72.2018.8.11.0000 - Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 3.4.2019, p. DJE 29.4.2019) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS – ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL – 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO 

NÃO EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR – 

RECURSO DESPROVIDO. 1- Se pelo conjunto probatório não é possível 

verifica o descumprimento contratual pela contratada, não há como deferir 

a liminar de suspensão de pagamento ou de pagamento em Juízo pleiteado 

pela contratante. 2- Controversa a ser dirimida com a dilação probatória, 

devendo ser mantido o indeferimento da liminar.” (N.U 

0112506-77.2016.8.11.0000 – Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. 
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Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 31.1.2017, p. no DJE .3.2.2017) No 

mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE 

CLÁUSULAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. I. A prova inequívoca da 

verossimilhança da alegação não está configurada, pois os documentos 

juntados aos autos não são suficientes para demonstrar o suposto 

descumprimento de cláusulas contratuais por parte da agravada, sendo 

necessária dilação probatória. Indeferida a antecipação de tutela. II. 

Agravo de instrumento desprovido.” (TJ/DF – AGI 20150020238927 – 6ª 

Turma Cível, Rel. Vera Andrighi, p. DJE 24.11.2015) Como se vê, a 

rescisão contratual unilateral demanda dilação probatória para se aferir 

seus motivos e consequências à luz das cláusulas e previsões 

contratuais, o que só é possível mediante formação do contraditório. Por 

outro lado, não se vislumbra óbice à concessão da medida no que se 

refere à exclusão da negativação do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, pois certamente isso lhe vem acarretando 

constrangimentos e prejuízo comercial, nisso residindo o perigo de dano, 

bem como a probabilidade do direito, já que a contratação e os 

pagamentos estão claramente demonstrados na documentação que 

acompanha a inicial e eventual débito em aberto ensejador da restrição 

será ajustado quando da resolução do contrato. Além isso, esta decisão 

pode ser revogada a qualquer momento, mediante a comprovação, 

através de pedido devidamente fundamentado, da ausência e/ou 

modificação dos requisitos concessórios da tutela de urgência, vez que a 

referida medida não possui caráter irrevogável e/ou irreversível. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro parcialmente o pedido de 

tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida exclua o nome do 

autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem com que se abstenha de 

efetuar cobranças judiciais ou extrajudiciais referentes ao contrato sub 

judice, sob pena de imposição de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada a 30 dias. 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 29 de junho de 2020, às 9h, que será 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital – sala 9 (art. 

334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte requerida 

poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, 

computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de 

contestação importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no 

art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000768-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA REZENDE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. ZILDA REZENDE DE SOUZA qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 21 de outubro de 2017 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura, 

fratura do braço, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em 

grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem 

como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo 

e que os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação, 

caso seja maior que a metade do teto máximo indenizável ou na forma do § 

8º, do art. 85, do CPC, caso seja inferior. Foram anexados documentos. 

Em despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo ou da 

prova de que foram entregues documentos necessários à regulação do 

sinistro, bem como de juntada de laudo do IML. Quanto ao mérito, diz ser 

imprescindível a produção de prova pericial, a fim de se aferir o grau de 

invalidez indenizável, vez que a documentação inicial é insuficiente a 

comprovação do grau da lesão suportada pela autora. Pede, enfim, a 

fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme 

a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos 

termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, a autora reitera os termos da 

inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), bem como pela condenação da requerida em má-fé. As 

partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 
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para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir, tampouco em 

imprescindibilidade da juntada de laudo do IML, tendo em vista que o 

referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, uma 

vez que é exclusivo para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a realização do laudo 

pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 

6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Rejeito, 

portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 
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ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de atendimento médico e boletim de 

ocorrência, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

no punho direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Desta feita, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que 

a invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a requerente teve 

afetadas de forma parcial e definitiva as funções do punho direito, 

quantificadas em 75%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica 

e/ou funcional parcial descrita corresponde a 25%, logo, considerando 

que a lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e adequada a fixação 

de 75% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a autora extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter 

falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo administrativo, 

mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do exaurimento da via 

administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial veio instruída com 

documento que demonstra a protocolização de requerimento 

administrativo. Contudo, a seguradora, em sua peça de defesa, apesar de 

reconhecer a protocolização do requerimento administrativo, diz que tal 

pedido não consta no site da empresa por não ter cumprido as exigências 

da seguradora para a juntada dos documentos necessários. Vê-se, do 

exposto, que a empresa requerida não negou a protocolização do pedido 

administrativo, apenas esclareceu que tal pedido não chegou a ser 

processado por ausência dos documentos necessários exigidos para a 

regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma 

das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, até 

porque a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 

80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a empresa requerida 

reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só 

não se consolidou por conta da ausência de documentos essenciais. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Zilda 

Rezende de Souza na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em 

face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, 

quanto à fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação 

for ínfimo, como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte 

posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não 

podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à 

justa remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007983-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FRANCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. TATIANE FRANCA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 6 

de maio de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma 

polifratura e fratura da perna, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência 

do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só ocorra 

mediante o processo e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 

ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 8º, do art. 

85, do CPC, ou na forma do § 2º, se for superior à metade do teto máximo 

indenizável. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta de 

requerimento administrativo, a inépcia da inicial e a necessidade de 

adequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido. 

Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da invalidez, pois sequer 

foi juntado laudo do IML, tampouco do nexo causal entre a suposta lesão e 

o acidente de transido, tendo em vista que o registro de ocorrência foi 

elaborado unilateralmente, não possuindo força probante e refuta a 

pretensa indenização moral. Pede, enfim, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da 

verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais). É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 
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confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Outra sorte não 

assiste à requerida no que se refere à inépcia da inicial e ao cerceamento 

de defesa, vez que, contrário ao afirmado, a inicial veio devidamente 

acompanhada de documentos suficientes ao deslinde da demanda, 

segundo se infere da documentação médica Ids. 18258979 e 18258978. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos fazem menção ao sinistro, sendo oportuno esclarecer 

também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para 

comprovar o acidente de trânsito. Por fim, no que se refere ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), não há se falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 
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solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de atendimento médico e laudos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas em membro 

inferior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Desta feita, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que 

a invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita (fratura 

membro inferior direito) corresponde a 70%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 

50% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Referente à proibição da 

requerida de comunicar-se com a autora extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Tatiane Franca da Silva 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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Vistos. MARCILENE NUNES DA SILVA qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 9 de novembro de 

2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a 

negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir. Diz ter 

sofrido politrauma, polifratura e traumatismo da estrutura pélvica, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. 

Pede, assim, a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre 

as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor da condenação, caso seja maior que a 

metade do teto máximo indenizável ou na forma do § 8º, do art. 85, do 

CPC, caso seja inferior. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, no mérito, que a 

condenação, caso ocorra, deverá ser fixada conforme tabela de cálculos 

contida na Lei n. 6.194/74, observando o resultado obtido em perícia 

médica já realizada nos autos. Pede, enfim, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, a autora reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação 

da verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), bem como 
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pela condenação da requerida em má-fé. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise da 

preliminar arguida pela requerida, cabendo salientar não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Rejeito, portanto, a preliminar. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que 

o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de atendimento médico e boletim de 

ocorrência, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

no quadril esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins 

de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Desta feita, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que 
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a invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita (quadril 

esquerdo) corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a autora extra processo, 

que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a 

parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência 

para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para 

persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a 

partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter 

falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo administrativo, 

mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do exaurimento da via 

administrativa, cumpre anotar que, contrário ao afirmado, a requerida em 

momento algum negou a existência de pedido administrativo, tendo apenas 

requerido fosse a indenização fixada conforme o grau da lesão, obtido em 

perícia médica. Portanto, não há que se falar em litigância de má-fé. Diante 

do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Marcilene Nunes da 

Silva na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à 

fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, 

como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: 

“Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os 

honorários de advogado, que devem corresponder à justa remuneração 

do trabalho profissional; nada importa que o vulto da demanda não 

justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o 

advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. 

Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao 

determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor 

aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. 

Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte 

no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se 

aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040884-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO FERREIRA MARQUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. AURELIO FERREIRA MARQUES DE MORAES, qualificado nos 

autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Pedido de Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 11 de outubro de 2018 sofreu um acidente de 

trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo 

atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a 

requerida se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante 

o interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz 

ter sofrido politrauma polifratura e fratura da mandíbula, fazendo, assim, 

jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, 

assim, a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as 

partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados 

em R$ 2.500,00 ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes 

do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na forma do § 2º, se for superior à metade 

do teto máximo indenizável. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo, 

enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal para 

formalidade o pedido. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca dos 

fatos, tendo em vista que o registro de ocorrência foi elaborado 

unilateralmente, não possuindo força probante e refuta a pretensa 

indenização moral. Pede, enfim, a fixação dos juros a partir da citação 

válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e 

honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da 

verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 
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Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 
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interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de atendimento médico e boletim de 

ocorrência, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas na estrutura crânio facial, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, 

cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, 

segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos no 

boletim, em especial aqueles contidos em Id. 16830309, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita (estrutura crânio facial) corresponde a 100%, logo, considerando 

que a lesão foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação 

de 50% de 100% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais). Referente à proibição da requerida 

de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme sustentado 

na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá 

procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a 

desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, 

toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. 

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de 

abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à 

parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Aurelio Ferreira Marques 

de Moraes na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) - (Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, que não é tida de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042490-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 84 de 744



THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, JOSIMAR RIBAS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 24.10.2018 um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido lesões 

permanentes no seu membro inferior direito e demais lesões a serem 

apuradas em perícia judicial. Pugna, assim, a procedência do pleito, a fim 

de receber a indenização devida, bem como que a comunicação entre as 

partes só ocorra mediante o processo, além da inversão do ônus da 

prova. Pede, assim, a procedência do pleito, bem como que a 

comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que os 

honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 ou em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na forma 

do § 2º, se for superior à metade do teto máximo indenizável. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 25%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, 

a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a 

ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo, enfatizando que a autora nunca compareceu à sua 

sucursal para formalidade o pedido. Quanto ao mérito, diz não ser devido 

o pagamento de indenizado a segurado inadimplente, como no caso da 

autora, enfatizando inexistir prova acerca da invalidez narrada ou do nexo 

causal entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, especialmente 

porque o boletim de ocorrência elaborado com base de declarações 

unilaterais não possuem força probantes, bem como a ausência do laudo 

do IML e refuta o pedido de indenização por danos morais. Em caso de 

condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de Danos 

de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares e, no mérito, 

pugna pela improcedência do pedido. Em impugnação à contestação, a 

parte autora reitera os termos da inicial e pugna pela condenação da ré em 

litigância de má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 
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jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

demonstrado a protocolização do requerimento administrativo, ainda foi 

contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir por ausência de decisão administrativa. Rejeito, portanto, 

as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim médico e em laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no pé direito 

o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” 

anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 
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para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da parte requerente 

decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência 

de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso 

em apreço, a parte requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do pé direito, quantificadas em 25%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 

corresponde a 50%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

25% revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 50% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). No que diz respeito à alegação da 

requerida de que a parte autora estava inadimplente com o pagamento do 

seguro DPVAT e, por isso, não faz jus à indenização pretendida, impende 

esclarecer que, contrário ao afirmado, a inadimplência do prêmio do 

seguro obrigatório por parte do (a) proprietário (a) do veículo envolvido em 

sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, 

conforme Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “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” . Esse entendimento aplica-se a toda e 

qualquer vítima de acidente, independentemente de ser ou não proprietário 

do veículo, segundo se confere dos arestos a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 

AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA 

– SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 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 ao proprietário 

inadimplente. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum 

efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica 

sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 1017502-67.2016.8.11.0041 – 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. no DJE 5.8.2019) – 

destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO EVENTO 

DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA DE 

MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM 

PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe a 

Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para 

recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em compensação, como pretendido pela requerida. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Josimar Ribas na Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos 

Morais proposta em face da Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 
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moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§ 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001106-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY MENDES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. WANDERLEY MENDES SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 27 de setembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o 

interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter 

sofrido politrauma polifratura e fratura das costelas, fazendo, assim, jus 

ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, 

assim, a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as 

partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados 

em R$ 2.500,00 ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes 

do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na forma do § 2º, se for superior à metade 

do teto máximo indenizável. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 10%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo, 

enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal para 

formalidade o pedido. Impugna a gratuidade da justiça, ao argumento de 

que não foi juntada a declaração de renda do autor e aponta irregularidade 

na representação processual, dada a divergência verificada nas 

assinaturas contidas em documentos pessoais do autor e na procuração. 

Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da invalidez, pois sequer 

foi juntado laudo do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso 

de condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em manifestação acerca 

do laudo, o autor pede a intimação do perito para responder alguns 

quesitos. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando 

pela fixação da verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, inclusive para 

complementação do laudo requerida pelo autor, vez que não foi apontada 

ou demonstrada qualquer irregularidade na perícia que mereça reparo, 

cabendo salientar que os questionamentos levantados pela parte foram 

devidamente esclarecidos na “Avaliação Médica para fins de Conciliação” 

Id. 22103136, que assim concluiu: “dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas)”, sendo ele parcial incompleto e residual (10%). 

Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 
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a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de agir. No que tange à apontada irregularidade na 

representação processual do autor, impõe-se esclarecer que, apesar de 

haver divergência entre as assinaturas constantes da CTPS, na carteira 

de motorista e da procuração, o comparecimento do autor em audiência, 

devidamente acompanhado do advogado constituído nos autos sanou 

qualquer dúvida acerca do representação processual, não havendo que 

se falar em suspensão do processo para regularização da procuração. 

Por fim, no tocante à impugnação à gratuidade da justiça, impõe-se 

salientar que, segundo a regra contida no art. 4º da Lei Federal n. 

1.060/50, não se pode exigir daquele que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita que produza prova de sua condição financeira e econômica 

insuficiente para arcar com o pagamento das custas e das despesas 

processuais, bastando que afirme não estar “em condições de pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou 

de sua família”. Todavia, a jurisprudência tem compreendido que, havendo 

dúvidas acerca da declaração de hipossuficiência, pode a assistência 

judiciária gratuita ser revogada, cabendo “ao interessado apresentar as 

provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em 

especial, comprovantes de rendimentos e declarações de imposto de 

renda”[1] e à parte contrária provar a inexistência ou o desaparecimento 

dos requisitos essenciais à revogação dos benefícios de assistência. 

Assim o entendimento da doutrina: “A prova em contrário, que derruba a 

presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que 

se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover 

os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. 

Deve ser comprovada pela situação atual do interessado e não por ilações 

acerca de sua pretérita situação e empresário, proprietário ou pessoa de 

posses. (...)” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em 

“Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante”, Revista 

dos Tribunais, 2010, p. 1562) No caso em comento, a requerida limita-se a 

deduzir a ausência de comprovação de renda do autor como não 

comprovação da hipossuficiência, sem qualquer prova de que ele reúna 

condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o 

próprio sustento e o de sua família. Por outro lado, a cópia da CTPS do 

autor comprova que ele está desempregado e que, por isso, não poderá 

pagar as despesas processuais sem comprometer o seu sustento. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[2] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 
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ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de atendimento médico e boletim de 

ocorrência, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas na estrutura torácica, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 10%. Outrossim, sobre a 

alegação de requerida de que a invalidez não restou comprovada, em 

virtude da ausência de laudo do IML, cumpre esclarece que tal documento 

não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem 

se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita (estrutura torácica) corresponde a 100%, logo, considerando que 

a lesão foi quantificada em 10% revela-se justa e adequada a fixação de 

10% de 100% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.350,00 (um 

mil, trezentos e cinquenta reais). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme sustentado na 

peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá 

procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a 

desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, 

toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. 

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de 

abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à 

parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Wanderley Mendes Silva 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 
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demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] (TJ/MT - AI 21123/2014 – Segunda Câmara Cível, Rel. Des. 

Marilsen Andrade Addario, j. 6.8.2014, p. no DJE 14.8.2014) [2] MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 

395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030666-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SALES DE CAMARGO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, GILBERTO SALES DE CAMARGO AMORIM, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório-DPVAT” 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 14 de julho de 2018 sofreu um acidente de trânsito, 

que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam 

os documentos anexados aos autos. Relata ter sofrido fratura em membro 

superior esquerdo, requerendo, por isso, a procedência do pleito, com a 

condenação da requerida ao pagamento do seguro no montante de 40 

salários mínimos. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre 

o valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a adequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido. No mérito sustenta a 

ausência de prova acerca do acidente narrado ou das lesões dele 

decorrentes, vez que sequer foi juntado laudo do IML, não havendo 

evidencia de invalidez a gerar direito à indenização do seguro obrigatório, 

bem como do nexo causal entre o acidente e o dano, pois o boletim 

confeccionado com base em declarações unilaterais da parte não possui 

força probante. Afirma que a condenação, caso ocorra, só deverá ser 

estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante perícia médica, 

observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à 

referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Pede, 

ainda, a fixação dos honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, 

do CPC. Em impugnação à contestação, a parte autora refuta as teses da 

defesa e reitera os termos da inicial. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise da 

preliminar arguida pela requerida, cumprindo salientar, que quanto ao valor 

da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, 

pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa 

será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a parte demandante pretende receber a 

quantia de até 40 salários mínimos, por assim entender devido, não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado nessa quantia, calculada 

conforme valor do salário mínimo no momento da distribuição da ação. 

Além disso, sem a quantificação da lesão não é possível atribuir valor 

exato do proveito econômico pretendido. Assim, AFASTO a preliminar. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 
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parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência policial e em boletim de atendimento 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrentes de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

no membro superior esquerdo, o que foi confirmado na perícia médica 

realizada e anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei).Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente teve afetadas de 

forma parcial e definitiva as funções do joelho direito, quantificada em 

75%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 70% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Sobre o pedido de que a indenização seja fixada em 

salários mínimos, impõe-se esclarecer que, com a modificação ocorrida 

nos valores das indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da Medida 

Provisória nº 340/06, posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as 

indenizações passaram a ser determinadas conforme valores fixos e não 

mais em salários mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e 

também mencionada pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 

3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[2] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos a parte autora 

sofreu acidente em 2018, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Gilberto Sales de Camargo Amorim na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT LTDA, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395. [2] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005765-62.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ATHAIDE COSTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. ATHAIDE COSTA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 16 de janeiro de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou 

em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o 

interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter 

sofrido politrauma polifratura e fratura do pé, costela e clavícula, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. 

Pede, assim, a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre 

as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em R$ 2.500,00 ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na forma do § 2º, se for 

superior à metade do teto máximo indenizável. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesões parciais incompletas, 

quantificadas em 10%, 75% e 50% cada. Em contestação, a requerida 

pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 

154/2006, sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão 

da falta de requerimento administrativo, enfatizando que o autor nunca 

compareceu à sua sucursal para formalidade o pedido, bem como que o 

valor da causa deve ser adequado ao proveito econômico perseguido. 

Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da invalidez, pois sequer 

foi juntado laudo do IML ou boletim de ocorrência in loco a comprovar o 

nexo de causalidade entre as lesões e o acidente, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em manifestação acerca do laudo, o autor pede a intimação do 

perito para responder alguns quesitos. Em impugnação, o autor reitera os 

termos da inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais). É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, inclusive para complementação do laudo requerida pelo 

autor, vez que não foi apontada ou demonstrada qualquer irregularidade 

na perícia que mereça reparo, cabendo salientar que os questionamentos 

levantados pela parte foram devidamente esclarecidos na “Avaliação 

Médica para fins de Conciliação” Id. 22065178, que assim concluiu: “dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas)”, sendo parcial incompleto, 

cujas lesões foram descritas e quantificadas em: estrutura torácica 10%; 

ombro direito 75% e membro inferior direito 50%. Antes, ainda, de adentrar 

o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, 

cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da 

pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 
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se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Outra sorte não 

assiste à requerida no que se refere à inépcia da inicial e ao cerceamento 

de defesa, vez que, contrário ao afirmado, a inicial veio devidamente 

acompanhada de documentos suficientes ao deslinde da demanda, 

segundo boletim de acidente Id. 17922110, corroborada por nova juntada 

de histórico médico Id. 18814178. Por fim, no que se refere ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), não há se falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em histórico de atendimento médico e boletim de 

ocorrência, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas na estrutura torácica, ombro direito e membro inferior direito, o 

que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” 

anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas, 

quantificadas em 10%, 75% e 50%, respectivamente. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 
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DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE 

– NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE 

DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – 

PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o 

depósito da quota parte pertencente aos filhos menores em conta 

poupança, não remanesce interesse recursal nesse ponto. O Boletim de 

ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo outras provas que 

demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que condena a 

seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do segurado.” 

(TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 

– destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos 

autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais 

parciais descritas corresponde a 100% (estrutura torácica); 25% (ombro 

direito) e 70% (membro inferior direito), logo, considerando que as lesões 

foram quantificadas em 10%; 75% e 50%, respectivamente, revela-se 

justa e adequada a fixação de 10% de 100%; 75% de 25% e 50% de 70% 

do valor total da cobertura, que resulta em R$ 8.606,25 (oito mil, 

seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos), que é a somatória das 

lesões (R$ 1.350,00 + R$ 2.531,25 + R$ 4.725,00). Referente à proibição 

da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Athaide Costa de Almeida 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 8.606,25 (oito mil, seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004995-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO DO NASCIMENTO RODRIGUES (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))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, ARTEMIO DO NASCIMENTO RODRIGUES, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE 
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SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 27.11.2018 um acidente de 

trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo 

atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a 

requerida se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante 

o interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz 

ter sofrido lesões permanentes no seu membro superior direito e demais 

lesões a serem apuradas em perícia judicial. Pugna, assim, a procedência 

do pleito, a fim de receber a indenização devida, bem como que a 

comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo, além da 

inversão do ônus da prova. Pede, assim, a procedência do pleito, bem 

como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo 

e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 ou em 20% sobre o 

valor atualizado da causa, nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na 

forma do § 2º, se for superior à metade do teto máximo indenizável. Ao 

final, para fins de prequestionamento, pede que conste na sentença sobre 

a negativa de vigência dos arts. 5º, “caput” e parágrafos da Lei 6.194/74, 

art. 5º, XXXIV alínea “a” e art. 5º, XXXV da Constituição da República, 

além da violação aos princípios do devido processo legal, da segurança 

jurídica e da proteção da confiança, bem como o entendimento 

jurisprudencial da caracterização do interesse de agir, conforme 

parâmetros do RE n. 631240/MG. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, a necessidade de 

adequação do valor da causa conforme o proveito econômico perseguido. 

Alega, ainda, que a parte autora nunca compareceu à sua sucursal para 

formalizar o requerimento administrativo, sendo flagrante a ausência de 

interesse de agir, pugnando, por isso, pela extinção do feito sem 

resolução do mérito ou que ao menos seja isentada da sucumbência. 

Quanto ao mérito, diz não ser devido o pagamento de indenizado ao 

segurado inadimplente, como no caso da parte autora, enfatizando 

inexistir prova acerca da invalidez narrada ou do nexo causal entre a 

suposta lesão e o acidente de trânsito, especialmente porque o boletim de 

ocorrência elaborado com base de declarações unilaterais não possuem 

força probantes, bem como a ausência do laudo do IML e refuta o pedido 

de indenização por danos morais. Em caso de condenação, pede seja 

observada, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à 

referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, 

por fim, o acolhimento das preliminares e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. Em impugnação à contestação, a parte autora 

reitera os termos da inicial e pugna pela condenação da ré em litigância de 

má-fé, bem como a fixação dos honorários em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC. As partes foram 

favoráveis ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 
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jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Por fim, no que se refere ao 

valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se a demandante pretende 

receber a quantia de até o teto máximo da indenização, que é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além 

disso, sem a quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do 

proveito econômico pretendido. Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim médico e em laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas na mão 

direita o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 
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morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da parte requerente 

decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência 

de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso 

em apreço, a parte requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções da mão direita, quantificadas em 25%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos corresponde a 70%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 25% revela-se justa e 

adequada a fixação de 25% de 70% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). No que diz respeito à alegação da requerida de que 

a parte autora estava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT e, 

por isso, não faz jus à indenização pretendida, impende esclarecer que, 

contrário ao afirmado, a inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por 

parte do (a) proprietário (a) do veículo envolvido em sinistro não é motivo 

para a recusa do pagamento da indenização, conforme Súmula nº 257 do 

STJ, in verbis: “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” . 

Esse entendimento aplica-se a toda e qualquer vítima de acidente, 

independentemente de ser ou não proprietário do veículo, segundo se 

confere dos arestos a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA 

PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO 

CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – 

PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 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 ao proprietário inadimplente. O fato da parte autora não ter 

alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento 

da inicial, não implica sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 

1017502-67.2016.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. 

no DJE 5.8.2019) – destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – 

ERRO MATERIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO 

EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA 

DE MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO 

EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe 

a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo 

para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em compensação, como pretendido pela requerida. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 
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Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Artemio do 

Nascimento Rodrigues na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais proposta em face da Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de condená-la em danos 

morais. Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010690-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JERONIMO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. JEFFERSON JERONIMO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 14 de 

outubro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir, 

devendo a mora contar a partir de 13.2.2019. Diz ter sofrido politrauma 

polifratura e fratura da perna, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência 

do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só ocorra 

mediante o processo e que os honorários sejam fixados em 20%, caso o 

valor da condenação seja superior à metade do teto máximo indenizável 

ou na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido. Quanto ao mérito, alega 

não haver prova acerca da invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML 

ou boletim de ocorrência in loco a comprovar o nexo de causalidade entre 

as lesões e o acidente, requerendo a improcedência do pleito e, em caso 

de condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. No que tange ao 

valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se o demandante pretende 

receber a quantia de até o teto máximo da indenização, que é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do 

valor da causa fixado nessa quantia, mesmo porque sem a quantificação 

da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito econômico 

pretendido. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 
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econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em certidão de ocorrência do SAMU e relatórios 

médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas em membro inferior direito, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, 

cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, 

segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos no 

boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML, tendo em vista que o referido 

documento não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, sendo 

a exigência exclusiva para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da 

seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 
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assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil, 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Referente à proibição da 

requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Jefferson Jeronimo de Almeida na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044408-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINO CHAGAS DE MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. HERONDINO CHAGAS DE MENDONÇA, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório” em face da 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 4 de janeiro de 2017 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Relata que o sinistro ocorreu na cidade 

de Primavera do Leste/MT, ocasionando lesão em seu joelho direito, tendo 

se submetido a tratamento cirúrgico e fisioterápico que, todavia, resultou 

em sequelas indenizáveis. Afirma não ter logrado êxito no pedido 

administrativo porque a requerida sempre dificultava a aceitação do 

requerimento, exigindo documentos. Pede, assim, a procedência do pleito, 

com a condenação da requerida ao pagamento do teto máximo 

indenizável, mais honorários fixado em 20% sobre o valor atualizado da 

causa. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem acerca do 

laudo pericial, que apontou lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. 

Em contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de pedido administrativo, bem como a 

inépcia da inicial, em virtude da ausência de documento necessários ao 

deslinde da demanda. Quanto ao mérito, diz que o acidente narrado não 

está abrangido pelas coberturas do seguro DPVAT, enfatizando não ser 

devida a indenização ao segurado inadimplente, como no caso do autor. 

Alega, ainda, não haver prova acerca da invalidez, pois sequer foi juntado 

laudo do IML, tampouco do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente 

de transido, tendo em vista que o registro de ocorrência foi elaborado 

unilateralmente, não possuindo força probante. Pede, enfim, a fixação dos 

juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, a autora reitera os termos da inicial. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 
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aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de agir. Outra sorte não assiste à requerida no que se 

refere à inépcia da inicial e ao cerceamento de defesa, vez que, ainda que 

os documentos inicialmente estejam ilegíveis, eles foram novamente 

juntados em 21.5.2019, antes da realização da audiência de conciliação, 

de modo que tanto as partes quanto o Perito Judicial tiveram acesso, não 

se visualizando qualquer empecilho à defesa, pois as partes saíram do ato 

processual intimadas para se manifestarem, porém não houve 

manifestação da requerida, segundo se infere da certidão Id. 25595974. 

Além disso, é certo que o prazo para contestar se inicia a partir da 

audiência conciliatório, de modo que a apresentação da defesa antes 

disso não configura violação ao direito de defesa. Portanto, afasto as 

preliminares. Quanto ao mérito, assinale-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Os documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de 

atendimento médico e boletim de ocorrência, ao contrário do afirmado pela 

requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente 

decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticado com sequelas no joelho esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

joelho esquerdo, quantificadas em 75%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

75% revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinto centavos). Quanto ao argumento da requerida de 

que o veículo não estava acobertado pelo seguro DPVAT no momento do 

sinistro por falta de pagamento, impõe-se esclarecer que a inadimplência 

do prêmio do seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo 

envolvido em sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização, conforme Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “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” . Esse entendimento aplica-se a 

toda e qualquer vítima de acidente, independentemente de ser ou não 

proprietário do veículo, segundo se confere dos arestos a seguir: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO 

PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – 

IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA 

DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

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 ao proprietário 

inadimplente. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum 

efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica 

sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 1017502-67.2016.8.11.0041 – 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. no DJE 5.8.2019) – 

destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO EVENTO 

DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA DE 

MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM 

PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe a 

Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para 

recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em exigibilidade de pagamento do prêmio no momento do acidente 

para fazer jus à indenização securitária. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado Luiz Cesar Dias de Souza na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, para condená-la ao pagamento do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 102 de 744



valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinto 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à 

fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, 

como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: 

“Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os 

honorários de advogado, que devem corresponder à justa remuneração 

do trabalho profissional; nada importa que o vulto da demanda não 

justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o 

advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. 

Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao 

determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor 

aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. 

Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte 

no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005002-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO JONAS PEREIRA MIGUINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

CLESIO JONAS PEREIRA MIGUINS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 29 

de setembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido lesões 

graves em membro superior direito e demais a serem apuradas em perícia, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, 

em 100%, além dos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Pede, assim, a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre 

as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o 

valor da causa, caso o direito reconhecido seja irrisório, conforme § 8º, do 

art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesões 

parciais incompletas, quantificadas em 75% e 10%. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de requerimento 

administrativo e de comprovante de endereço em nome do autor, 

pugnando pela sua intimação para juntar o aludido documento no prazo de 

15 (quinze) dias. Quanto ao mérito, diz não haver prova acerca da 

invalidez por meio de laudo pericial competente (IML), se insurgindo contra 

a pretensão de indenização por danos morais. Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito ou a improcedência do pedido. Em caso de 

condenação, diz que o valor da indenização deverá ser estabelecido 

dentro dos limites legais, enfatizando ser imprescindível a produção de 

prova pericial, e pede a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o 

autor reitera os termos da inicial, pugnando pela condenação da requerida 

em má-fé processual por negar o recebimento do pedido administrativo. É 

o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 
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justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Sobre a ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, em virtude de irregularidade no comprovante de residência do 

autor, o que, segundo a requerida, prejudicaria a fixação da competência, 

impõe-se esclarecer que, como bem sustentado na peça de ingresso, de 

acordo com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança do seguro 

DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu 

domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, 

considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, ainda que o 

comprovante juntado com a inicial esteja em nome de terceiro, de maneira 

algum isso afetaria a competência deste juízo para processar o feito. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 
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técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência de acidente de trânsito 

lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e em laudo médico, ao contrário do 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em membro superior 

direito e estrutura torácica, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesões parciais incompletas, quantificadas em 75% e 10%, 

respectivamente. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT o laudo do IML, é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções de membro superior direito e estrutura torácica, quantificadas 

em 75% e 10%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas 

e/ou funcionais parciais descritas correspondem a 70% e 10%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 75% (membro superior 

direito) e 10% (estrutura torácia), revela-se justa e adequada a fixação de 

75% de 70% e 10% de 100% do valor total da cobertura, que resulta em 

R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), que é a somatória das lesões (R$ 7.087,50 + R$ 1.350,00). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, no que tange 

ao argumento de que a requerida deverá ser condenada como litigante de 

má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo 

administrativo, mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do 

exaurimento da via administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial 

veio instruída com documento que demonstra a protocolização de 

requerimento administrativo. Contudo, a seguradora, em sua peça de 

defesa, apesar de reconhecer a protocolização do requerimento 

administrativo, diz que tal pedido não consta no site da empresa por não 

ter cumprido as exigências da seguradora para a juntada dos documentos 

necessários. Vê-se, do exposto, que a empresa requerida não negou a 

protocolização do pedido administrativo, apenas esclareceu que tal pedido 

não chegou a ser processado por ausência dos documentos necessários 

exigidos para a regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, 

assim, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de 

Processo Civil, até porque a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, requer a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada, uma vez que a empresa 

requerida reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que 

o pleito só não se consolidou por conta da ausência de documentos 

essenciais. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Clesio Jonas Pereira Miguins na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 8.437,50 (oito mil, 

quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

exceto em relação ao reembolso que deverá incidir desde a data da 

despesa. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 
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razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006433-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE ALVES CASSEMIRO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CERANTOLA OAB - MT12738/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):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1006433-33.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, Trata-se de “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e 

Indenização Por Danos Morais” proposta por DIRCE ALVES CASSEMIRO 

DIAS, pessoa física, qualificada nos autos, em desfavor de BANCO 

SANTANDER S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. Antes mesmo de analisar a tutela, as 

partes celebraram acordo extrajudicial e requereram a sua homologação 

(Id. 20573499). É o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas 

partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes. Assim, com fulcro no art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil, homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, em seus 

precisos termos (Id. 20573799). Custas e honorários na forma pactuada. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado, tendo em vista que as partes 

desistiram do prazo recursal e arquive-se. P. I C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015136-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINIO POZZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1015136-84.2018.8.11.0041 - PJE Vistos, ARMÍNIO POZZA 

JÚNIOR, qualificado nos autos, propôs “Ação de Execução de Título 

Extrajudicial” em face de GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos em peça primeira. Depois da citação, as 

partes transigiram, requerendo a homologação da avença. É o relatório. 

Decido. Não se visualizando indícios de irregularidade no acordo 

avençado entre as partes (Id. 14191917), homologo-o para que surta os 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC, declarando extinto o feito. Custas e honorários 

na forma acordada. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo, cientificando-se as partes de que o 

descumprimento do acordo, poderá ocasionar o desarquivamento do 

processo e a consequente execução do julgado pela parte exequente. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015416-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA MORAIS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1015416-21.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, Trata-se de “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenizatória Por 

Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” proposta por ALANA 

MORAIS COSTA, pessoa física, qualificada nos autos, em desfavor de 

BANCO ITAUCARD S.A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. Depois de contestado o pleito, as 

partes celebraram acordo, segundo se infere do documento de Id. 

25509264 e pedem a homologação. É o relatório. Decido. Analisando o 

acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, 

existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. 

Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado, em seus precisos termos (Id. 25509264). Custas e 

honorários na forma pactuada. Após, certifique-se o trânsito em julgado, 

tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal e arquive-se. P. 

I C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017337-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LIMA FERRAZ SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUAN FLORENTINO DA SILVA TEIXEIRA OAB - MS17826 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1017337-20.2016.8.11.0041 - PJE Vistos, Trata-se de “Ação 

Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Obrigação de Fazer e 

Reparação Por Danos Morais com Pedido Liminar em Antecipação de 

Tutela” proposta por ANA PAULA LIMA FERRAZ SANTOS, pessoa física, 

qualificada nos autos, em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. Depois de contestado o pleito, as 

partes celebraram acordo, segundo se infere do documento de Id. 

23792791 e pedem a homologação. É o relatório. Decido. Analisando o 

acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, 

existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. 

Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado, em seus precisos termos (Id. 23792791). Custas e 

honorários na forma pactuada. Após, certifique-se o trânsito em julgado, 

tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal e arquive-se. P. 

I C.

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1029676-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ATTICIATI OAB - BA35846 (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DIAS OAB - BA18345 (ADVOGADO(A))

BOLIVAR FERREIRA COSTA OAB - BA5082 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MPL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT19714-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1029676-40.2018.8.11.0041 - PJE Vistos, SINART - SOCIEDADE 

NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, qualificada nos autos, propôs “Ação de Despejo com 

pedido de prestação da tutela provisória de evidência” em face de MPL 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. 

Depois de indeferido o pedido liminar para desocupação do imóvel e 

contestado o pleito, as partes celebraram acordo, segundo se infere do 

documento de Id. 27570989 e pedem a homologação. É o relatório. Decido. 

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado, em seus precisos termos (Id. 27570989). Sem 

custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado, tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal e 

arquive-se. P. I C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019621-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MEIRELES PEREIRA (AUTOR(A))

GUSTAVO MEIRELES PEREIRA (AUTOR(A))

NEUZAIDE SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1019621-64.2017.8.11.0041 - PJE Vistos, NEUZAIDE SOARES 

PEREIRA, GUSTAVO MEIRELES PEREIRA e PRISCILA MEIRELES PEREIRA 

SCHNEIDER, pessoas físicas, qualificados nos autos, propuseram “Ação 

de Cobrança de Seguro” em face de ITAÚ SEGUROS S/A, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial. Depois de contestado o pleito, as partes celebraram 

acordo, segundo se infere do documento de Id. 25911952 e pedem a 

homologação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas 

partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes. Assim, com fulcro no art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil, homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, em seus 

precisos termos (Id. 25911952). Sem custas remanescentes a teor do art. 

90, § 3º, do CPC, sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado, tendo em vista que as partes 

desistiram do prazo recursal e arquive-se. P. I C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006464-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO (REU)

AELCIO BENTO CONCEICAO JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1006464-87.2018.8.11.0041 - PJE Vistos, Trata-se de “Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência” proposta 

por ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO, pessoa 

jurídica de direito privado, qualificada nos autos, em desfavor de 

JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEIÇÃO, AELCIO BENTO CONCEIÇÃO JUNIOR 

e SILBENE NUNES DE ALMEIDA, pessoas físicas, igualmente qualificados, 

pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. O pedido veio instruído com 

diversos documentos. Depois de deferida a tutela de urgência e 

contestado o pleito, as partes celebraram acordo, segundo se infere do 

documento de Id. 27471109 e pedem a homologação. É o relatório. Decido. 

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado, em seus precisos termos (Id. 27471109). Sem 

custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado, tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal e 

arquive-se. P. I C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005768-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. ALVARO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de 

Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 13 de dezembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o 

interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter 

sofrido politrauma polifratura e fratura do tornozelo, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, 

a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em R$ 

2.500,00 ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 

8º, do art. 85, do CPC, ou na forma do § 2º, se for superior à metade do 

teto máximo indenizável. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido, sustentando, ainda, a 

ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo, enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal 

para formalidade o pedido e a inépcia da inicial por ausência de 

documentos indispensáveis ao deslinde da demanda. Quanto ao mérito, 

alega não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de causalidade 

entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado laudo boletim 

de ocorrência ou laudos médicos da época do sinistro, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando 

pela fixação da verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais). As partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 
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legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Outra sorte não 

assiste à requerida no que se refere à inépcia da inicial e ao cerceamento 

de defesa, vez que, contrário ao afirmado, a inicial veio devidamente 

acompanhada de documentos suficientes ao deslinde da demanda, 

segundo se infere da documentação médica e do SAMU Ids. 17922248 e 

17922246. Por fim, no que se refere ao valor da causa, nenhuma razão 

assiste à requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o que 

prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o 

demandante pretende receber a quantia de até o teto máximo da 

indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) mais os 

danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 
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contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em declaração de ocorrência do SAMU e laudos 

médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas na membro inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, 

cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, 

segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a declaração de 

atendimento do SAMU e os laudos médicos trazidos aos autos estão em 

perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita (membro inferior esquerdo) corresponde a 70%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 50% revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 
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Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Alvaro Ferreira da Silva 

Sobrinho na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006877-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO DE CAMPOS (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. LEONILDO DE CAMPOS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 10 de março de 2018 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

ter sofrido fratura na mão esquerda, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em até o limite máximo da indenização, enfatizando que o seu 

pedido administrativo foi negado pela requerida. Pede, assim, a 

procedência do pleito, bem como a fixação da verba honorária em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

pressupostos de existência e validade processuais, em virtude da 

ausência de comprovante de endereço em nome do autor. Quanto ao 

mérito, alega não haver prova acerca dos fatos, tendo em vista que o 

registro de ocorrência foi elaborado unilateralmente, não possuindo força 

probante e refuta a pretensa indenização moral, tampouco foi juntado 

laudo do IML. Pede, enfim, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o 

autor reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da verba 

honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As partes não se 

opuseram ao resultado obtido em laudo pericial. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Sobre a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, em virtude de irregularidade no comprovante 

de residência do autor, o que, segundo a requerida, prejudicaria a fixação 

da competência, impõe-se esclarecer que, como bem sustentado na peça 

de ingresso, de acordo com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança 

do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do 

seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, 

considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, ainda que o 

comprovante juntado com a inicial esteja em nome de terceiro, de maneira 

algum isso afetaria a competência deste juízo para processar o feito. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Observa-se que os 
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documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de atendimento 

médico e boletim de ocorrência, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas na mão esquerda, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos no 

registro policial, pouco importando se foi elaborado posteriormente, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita (mão esquerda) corresponde a 70%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 

50% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Leonildo de Campos na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034878-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDOR BARBOSA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. JOSÉ LEANDOR BARBOSA ALVES, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 12 de junho de 2016 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

ter sofrido fratura - luxação de metacarpo falangiana, fazendo, assim, jus 

ao pagamento de indenização em até o limite máximo da indenização, 

enfatizando que o seu pedido administrativo foi negado pela requerida. 

Pede, assim, a procedência do pleito, bem como a fixação da verba 

honorária em 20 % sobre o valor atualizado da causa, caso o valor da 

condenação ultrapasse a metade do limite máximo ou, caso contrário, que 

seja observada a forma equitativa. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a carência da ação 

em virtude da ausência de boletim de ocorrência elaborado na data do 

acidente. Quanto ao mérito, diz ser imprescindível a produção de prova 

pericial, a fim de se aferir o grau da lesão indenizável, enfatizando ser 

inaplicável a inversão do ônus da prova. Pede, enfim, caso haja 

condenação, que os juros sejam fixados a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o 

autor reitera os termos da inicial. As partes não se opuseram ao resultado 

obtido em laudo pericial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 
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– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Sobre a alegada 

carência da ação, impende esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem a ocorrência do acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no registro policial, pouco 

importando se foi elaborado posteriormente, sendo oportuno esclarecer 

também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para 

comprovar o acidente de trânsito. Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 
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técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de atendimento médico e boletim de ocorrência, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas na mão 

esquerda, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Desta feita, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que 

a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita (mão 

esquerda) corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 25% revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por José Leandor Barbosa 

Alves na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à 

fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, 

como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: 

“Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os 

honorários de advogado, que devem corresponder à justa remuneração 

do trabalho profissional; nada importa que o vulto da demanda não 

justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o 

advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. 

Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao 

determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor 

aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. 

Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte 

no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015710-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMIRA CRISTINA DEBS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1015710-78.2016.8.11.0041 - PJE Vistos, AMIRA CRISTINA DEBS 

BIGNARDI, pessoa física, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Rescisão de Contrato c/c Restituição de Quantias Pagas, Indenização por 

Perdas e Danos, Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada” 

em face de MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos expostos na 

inicial. Depois de deferida parcialmente o pedido de tutela de urgência e 

contestado o pleito, a requerida noticia o acordo com a autora, mediante o 

pagamento do valor de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) 

a ser pago no prazo de até 15 (quinze) dias, através de 

depósito/transferência bancária para a conta corrente de titularidade da 

requerente, requerendo a homologação da avença. É o relatório. Decido. 

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado, em seus precisos termos (Id. 28720735). Sem 

custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado, tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal e 

arquive-se. P. I C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004143-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ BRESOLIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MICHELLY BRAGA RODRIGUES BRESOLIN (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1004143-79.2018.8.11.0041 - PJE Vistos, RAFAEL LUIZ 

BRESOLIN e MICHELLY BRAGA RODROGUES BRESOLIN, pessoas físicas, 

ambos qualificados nos autos, propuseram “Ação de Rescisão de 

Contrato c/c Restituição de Quantias Pagas, Indenização por Perdas e 

Danos, Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada” em face 

de MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. 

Antes da citação, a requerida noticia o acordo com a autora, mediante o 

pagamento de 3 parcelas iguais no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil 

reais), sendo a primeira para o dia 17.2.2020, a segunda para o dia 

17.3.2020 e a última em 17.4.2020, através de depósito/transferência 

bancária para a conta corrente de titularidade do requerente, requerendo 

a homologação da avença. É o relatório. Decido. Analisando o acordo 

firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. Assim, com 

fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, homologo por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado, em seus precisos termos (Id. 29095946). Sem custas 

remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os honorários 

advocatícios na forma pactuada. Após, certifique-se o trânsito em julgado, 

tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal e arquive-se. P. 

I C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056846-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI CRISTINA DE SOUZA 96170042168 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1056846-50.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, GISELI CRISTINA DE 

SOUZA-ME, pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos, 

propôs “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e 

Antecipação de Tutela de Caráter de Urgência”, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Intimada para recolher as despesas de ingresso da ação, a 
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parte demandante requereu a desistência da ação. É o relatório. Decido. 

No caso em comento, diante da desistência expressada na petição (Id. 

28605468) pela parte autora, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo o pedido, declarando extinto o feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055550-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA MARTINS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1055550-90.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, KENIA MARTINS 

BORGES, pessoa física, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada”, em 

face de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Intimada para emendar a inicial e recolher as 

despesas de ingresso da ação, a parte demandante requereu a 

desistência da ação. É o relatório. Decido. No caso em comento, diante da 

desistência expressada na petição (Id. 28087713) pela parte autora, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo o pedido, 

declarando extinto o feito, sem resolução do mérito. Sem custas, nem 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005867-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DA SILVA VIEIRA (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. LUAN DA SILVA VIEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 5 de dezembro de 2018 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido lesão em membro inferior 

direito e demais lesões a serem apuradas em perícia médica judicial, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, 

em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem como que a 

comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que os 

honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 ou em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na forma 

do § 2º, se for superior à metade do teto máximo indenizável. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 75%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, 

a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, 

ainda, a ausência de interesse processual, em virtude de falta de 

requerimento administrativo. Quanto ao mérito, diz ser imprescindível a 

produção de prova pericial, a fim de se apurar o grau da lesão indenizável 

e refuta a pretensa indenização moral. Pede, enfim, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando 

pela fixação da verba honorária em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), bem como pela condenação da requerida em litigância de má-fé. As 

partes não se opuseram ao resultado obtido em laudo pericial. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 
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justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de atendimento médico e boletim de ocorrência, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em membro 

inferior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Desta feita, restando comprovada, 
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extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que 

a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita (membro 

inferior direito) corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 75% revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil, 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Referente à proibição 

da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter falseado 

a verdade ao afirmar que inexistiu processo administrativo, mesmo diante 

da robusta prova carreada aos autos do exaurimento da via 

administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial veio instruída com 

documento que demonstra a protocolização de requerimento 

administrativo. Contudo, a seguradora, em sua peça de defesa, apesar de 

reconhecer a protocolização do requerimento administrativo, diz que tal 

pedido não consta no site da empresa por não ter cumprido as exigências 

da seguradora para a juntada dos documentos necessários. Vê-se, do 

exposto, que a empresa requerida não negou a protocolização do pedido 

administrativo, apenas esclareceu que tal pedido não chegou a ser 

processado por ausência dos documentos necessários exigidos para a 

regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma 

das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, até 

porque a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 

80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a empresa requerida 

reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só 

não se consolidou por conta da ausência de documentos essenciais. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Luan da Silva Vieira na Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1057243-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PETROLI (EXECUTADO)
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MARCIA CHRISTINA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1057243-12.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, VERONA 

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA LTDA, representada por CID IMÓVEIS 

EIRELI, pessoas jurídicas de direito privado, ambas qualificadas nos autos, 

propuseram “Ação de Execução de Encargos Decorrentes da Locação”, 

em face de MÁRCIA CHRISTINA COSTA e MARCIA PETROLI, pessoas 

físicas, igualmente qualificadas, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Depois de determinada a citação das partes requeridas, a 

demandante desiste do feito. É o relatório. Decido. No caso em comento, 

diante da desistência expressada na petição (Id. 26779808) pela parte 

autora, e considerando que as requeridas ainda não foram citadas com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo o pedido, 

declarando extinto o feito, sem resolução do mérito. Sem custas, nem 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004384-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO TENORIO CUIABANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, VAGNO TENORIO CUIABANO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face da 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 23.8.2016, sofreu um acidente de trânsito, que resultou em 

sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. O pedido veio instruído com diversos documentos. A 

ação foi inicialmente distribuída perante a Terceira Vara Cível da Comarca 

de Várzea Grande, cuja competência foi declinada para este juízo. Depois 

de apresentada contestação e impugnação, a parte autora comparece nos 

autos e pleiteia a desistência, em virtude da existência de litispendência 

entre esta ação e a de n. 1013908-74.2018.8.11.0041. Intimado para se 

pronunciar a respeito, a parte requerida pleiteia a extinção da ação, nos 

moldes do art. 485, V, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. 

Observa-se do relatório acima, que, de fato, existem duas ações idênticas 

em trâmite perante este juízo e o da Sétima Vara Cível, fato reconhecido 

pelo autor. Em consulta ao PJE, constatou-se que o processo de n. 

1013908-74.2018.8.11.0041 foi distribuído em 22.5.2018, enquanto que a 

presente demanda se deu em 8.11.2016. Também se verificou que, na 

realidade, este processo foi proferida decisão de declínio de competência 

em 5.6.2018 e somente em 15.1.2019 foi apreciado pelo juiz antecessor 

desta vara, o que não afasta o instituto da litispendência, vez que a ação 

não deixou de existir, tendo ocorrido apenas a alteração da competência. 

Ante o exposto, com base no art. 485, V, do CPC, julgo extinto este 

processo sem resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do CPC, porém suspendo a cobrança em razão da gratuidade da 

justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Comunique-se ao juízo da 

Sétima Vara Cível acerca desta decisão. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001156-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR RIBEIRO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. ALDENIR RIBEIRO SOUZA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 7 de outubro de 2018 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Relata 

ter sofrido fratura do quirodáctilo da mão esquerda, fazendo, assim, jus à 

procedência do pleito, com a condenação da requerida ao pagamento do 

seguro. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20%, caso o direito 

reconhecido ultrapasse a metade do teto máximo da indenização ou, caso 

seja inferior, nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 25%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo, bem 

como a inépcia da inicial por não conter documentos essenciais ao 

ajuizamento da ação, além da ausência de pressupostos de existência e 

validade processuais por não ter o autor juntado comprovante de 

residência em seu nome. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca 

da invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em manifestação acerca do laudo, o autor pede a intimação do 

perito para responder alguns quesitos. Em impugnação, o autor reitera os 

termos da inicial, concordando com o resultado obtido na perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 117 de 744



Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Outra sorte não 

assiste à requerida no que se refere à inépcia da inicial e ao cerceamento 

de defesa, vez que, contrário ao afirmado, a inicial veio devidamente 

acompanhada de documentos suficientes ao deslinde da demanda, 

segundo se infere da documentação médica e do SAMU Ids. 17355034 e 

17355036. Por fim, sobre a ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude de 

irregularidade no comprovante de residência do autor, o que, segundo a 

requerida, prejudicaria a fixação da competência, impõe-se esclarecer 

que, como bem sustentado na peça de ingresso, de acordo com a Súmula 

540, do STJ “na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade 

do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou 

ainda do domicílio do réu”. Assim, considerando que o endereço da 

seguradora é em Cuiabá, ainda que o comprovante juntado com a inicial 

esteja em nome de terceiro, de maneira algum isso afetaria a competência 

deste juízo para processar o feito. Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Observa-se que os documentos anexados aos autos, consistentes em 

relatório de ocorrência do SAMU e laudos médicos, ao contrário do 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas na mão esquerda, o 

que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” 

anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita (mão esquerda) corresponde a 70%, logo, considerando que a 
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lesão foi quantificada em 25% revela-se justa e adequada a fixação de 

25% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Aldenir Ribeiro Souza na 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à 

fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, 

como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: 

“Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os 

honorários de advogado, que devem corresponder à justa remuneração 

do trabalho profissional; nada importa que o vulto da demanda não 

justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o 

advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. 

Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao 

determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor 

aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. 

Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte 

no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço, não sendo aplicável aqui as 

normas do art. 86, do CPC, em virtude do princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042283-85.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. SERGIO MARQUES DE FARIA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

29 de julho de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura na 

estrutura crânio facial, em membros superiores direito e esquerdo, 

traumatismo crânio encefálico e demais a serem apuradas em perícia 

médica judicial, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau 

maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem como 

que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que 

os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 ou em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na forma 

do § 2º, se for superior à metade do teto máximo indenizável. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 25%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, 

a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, 

ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da 

invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente narrado, 

pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo 

do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de condenação, 

a fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária 

conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, 

nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos 

da inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais) e pela condenação da requerida em má-fé 

processual. As partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
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ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo não 

enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. Rejeito, pois, 

as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 
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nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas neurológica, 

o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” 

anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita (lesão neurológica) corresponde a 100%, logo, considerando que 

a lesão foi quantificada em 25% revela-se justa e adequada a fixação de 

25% de 100% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 3.375,00 

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Referente à proibição da 

requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. No que tange ao 

argumento de que a requerida deverá ser condenada como litigante de 

má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo 

administrativo, mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do 

exaurimento da via administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial 

veio instruída com documento que demonstra a protocolização de 

requerimento administrativo. Contudo, a seguradora, em sua peça de 

defesa, apesar de reconhecer a protocolização do requerimento 

administrativo, diz que tal pedido não consta no site da empresa por não 

ter cumprido as exigências da seguradora para a juntada dos documentos 

necessários. Vê-se, do exposto, que a empresa requerida não negou a 

protocolização do pedido administrativo, apenas esclareceu que tal pedido 

não chegou a ser processado por ausência dos documentos necessários 

exigidos para a regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, 

assim, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de 

Processo Civil, até porque a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, requer a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada, uma vez que a empresa 

requerida reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que 

o pleito só não se consolidou por conta da ausência de documentos 

essenciais. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Sergio Marques de Faria na Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 
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setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§ 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014624-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS KIND MAIESKI (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))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. MATHEUS KIND MAIESKI, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Relata ter sofrido uma queda de 

motocicleta, que resultou em fratura e escoriações indenizáveis, cuja 

extensão será apurada em perícia médica judicial a ser realizada. Pede, 

assim, a procedência do pleito, bem como a condenação da requerida ao 

pagamento de honorários fixados em 20% sobre o valor da causa. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, no mérito, não haver 

prova do nexo casual entre as lesões e o acidente narrado, tampouco da 

invalidez, dada a falta de boletim de ocorrência lavrado por autoridade que 

presenciou o acidente, bem como de laudo do IML. Diz que a invalidez foi 

afastada no processo administrativo e pede a improcedência do pleito e, 

em caso de condenação, pede diz que a condenação deverá ocorrer 

após essa comprovação da invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a 

Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão 

incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso 

(Súmulas n. 580 e 426/STJ). Em impugnação à contestação, o autor reitera 

os termos da inicial. A preliminar foi afastada em despacho saneador, 

designando-se perícia médica, que apurou invalidez parcial intensa no 

ombro direito, quantificada em 75%. As parte não se opuseram ao 

resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e 

em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas em ombro direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional parcial descrita (ombro direito) corresponde a 25%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 75%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Por fim, quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso, pleiteado pela requerida, cabe assinalar 

que tal exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário 

deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Matheus Kind Maieski na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, não sendo aplicável aqui as normas do 

art. 86, do CPC, em virtude do princípio da causalidade. Decorrido o prazo 

para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se 

vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas 

ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os 

devidos fins. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000210-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. GILDO SOARES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 23 de novembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o 

interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter 

sofrido politrauma, polifratura e fratura da perna, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização até o limite máximo indenizatório. Pede, assim, a 

procedência do pleito, bem como que os honorários sejam fixados em R$ 

2.500,00 ou em 20% sobre o valor da causa, nos moldes do § 8º, do art. 

85, do CPC, ou na forma do § 2º. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo, 

enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal para 

formalidade o pedido. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da 

invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente narrado, 

pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro, 

requerendo a improcedência do pleito e, em caso de condenação, a 

fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme 

a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos 

termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da 

inicial. Não houve oposição das partes ao resultado obtido em perícia 

médica judicial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 
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Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Rejeito, pois, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em relatório de ocorrência do SAMU, boletim de 

ocorrência e laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas no tornozelo direito, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito. Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através 

dos documentos carreados ao processo, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional parcial descrita (ombro direito) corresponde a 25%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Respeitante à condenação da requerida ao pagamento 

de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da 

indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo 

demandante, uma vez que não restou seguramente demonstrada a 
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existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de 

personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO 

CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - 

ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO 

NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora 

possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o 

mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em 

violação à dignidade humana. Em observância aos parâmetros legais que 

norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio 

ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários 

advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa, com fundamento 

no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado - Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. 

Guiomar Teodoro Borges, j. 31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo 

sentido: N.U 1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado - Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a 

negativa de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, 

humilhação, dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis 

aborrecimentos aos quais todos aqueles que vivem em sociedade estão 

sujeitos (TJMG - Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano 

de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). 

Logo, não há que se falar em responsabilização da requerida por danos 

morais. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Gildo Soares de Oliveira na Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039586-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE JESUS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. JOAQUIM DE JESUS LIMA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 19 

de agosto de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura das costelas, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização até o limite máximo indenizatório. Pede, assim, a procedência 

do pleito, bem como que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 ou 

em 20% sobre o valor da causa, nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, 

ou na forma do § 2º. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 10%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo, 

enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal para 

formalidade o pedido. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da 

invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente narrado, 

pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro, 

requerendo a improcedência do pleito e, em caso de condenação, a 

fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme 

a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos 

termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da 

inicial. Não houve oposição das partes ao resultado obtido em perícia 

médica judicial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 
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que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Rejeito, pois, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 
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relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em relatório de ocorrência do SAMU, boletim de 

ocorrência e laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas na estrutura torácica, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 10%. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito. Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através 

dos documentos carreados ao processo, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional parcial descrita (estrutura torácica) corresponde a 100%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 10% revela-se justa e 

adequada a fixação de 10% de 100% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). Respeitante à 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre 

salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, não 

caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Referente à proibição 

da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Joaquim de Jesus Lima na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 

(um mil trezentos e cinquenta reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§ 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008583-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1008583-50.2020.8.11.0041 - PJE Vistos, CLEVERTON RIBEIRO, 

pessoa física, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais” em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. Na sequência, a parte 

autora manifestou nos autos pleiteando a desistência do feito. É o 

relatório. Decido. No caso em comento, diante da desistência expressada 

na petição (Id. 29639451) pela parte autora, e considerando que a 

requerida ainda não foi citada, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo o pedido, declarando extinto o feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023735-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SETUBA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1023735-46.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Mauricio Setuba Cunha Executada: Porto Seguro Companhia 

de Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, o exequente Mauricio 

Setuba Cunha requereu a intimação do executado para pagar o débito 

exequendo de R$ 9.160,46 (nove mil, cento e sessenta reais e quarenta e 

seis centavos). Devidamente intimado, o executado depositou em juízo a 

quantia de R$ 9.250,40 (nove mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta 

centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a 

extinção da execução, com o que concordou a parte exequente. É o 

relatório. Decido. Diante do pagamento do débito exequendo, assim se 

inferindo dos documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, 

ordenando sejam os valores transferidos para a conta bancária declinada 

no Id. 28314839. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015233-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER DE PAULA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos.... SANDER DE PAULA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório – DAMS” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 02.08.2018 

sofreu um acidente de trânsito (colisão de veículos), provocando-lhe as 

lesões descritas nos documentos anexados aos autos que o 

incapacitaram permanentemente para suas ocupações habituais. 

Argumenta que os documentos que instruem a inicial comprovam o 

sinistro, a lesão sofrida, bem como os gastos com despesas médicas no 

valor total de R$ 12.580,28 (doze mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e 

oito centavos), devendo, por isso, ser reembolsado, nos termos do art. 31, 

§ 3º, da Lei n. 11.945/2009, com redação dada pela Lei n. 6.194/74. Diz 

que requereu administrativamente o recebimento de tais despesas, sem 

êxito. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da parte ré. Em contestação, a requerida, pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a carência de ação por falta de interesse de agir 

decorrente da ausência de requerimento administrativo. Quanto ao mérito, 

afirma que a pretensão da parte autora de reembolso de despesas 

médicas não possui amparo legal, vez que os documentos carreados para 

o processo são insuficientes para demonstrar o nexo causal entre o 

acidente e as lesões tidas como experimentadas pela parte autora, 

enfatizando, ainda, que não há prova nos autos acerca da invalidez, 

sequer foi juntado prontuário médico da época do acidente que 

demonstrasse a debilidade descrita. Quanto ao ressarcimento das 

Despesas de Assistência Médica e Suplementar – DAMS, refuta as 

postulações contidas na inicial e pede seja julgado em conformidade com o 

princípio da eventualidade, em relação à legislação vigente á época do 

sinistro, nos termos da Lei 6.194/74. A peça de defesa foi impugnada, 

tendo a parte autora ratificado totalmente os termos da inicial. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise das preliminares arguidas. Assinale-se, quanto à primeira – 

alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor 

lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda e 

última preliminar – ausência de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo –, que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 
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configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVL. DPVAT. NECESSIDADE DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE 

DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO 

PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições 

para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre 

acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após 

o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico, sendo eles: “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). (...) 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.” destaquei Como se vê acima, as indenizações 

compreendem a reparação por danos físicos que resultem em invalidez e 

as despesas de assistência médica e suplementares, sendo que o 

reembolso dos danos emergentes – DAMS, limita-se ao teto máximo de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e só será pago se devidamente 

comprovadas as despesas. No caso em tela, a parte ré rechaça a 

pretensão da parte autora com o argumento de que inexistem documentos 

comprobatórios das ventiladas despesas, bem como de prescrições 

médicas correspondentes. Tem-se, entretanto, que razão não lhe assiste, 

porquanto a comprovação de despesas de assistência médica e 

suplementares – DAMS -, decorrentes de acidente de trânsito, garante o 

direito à cobertura do seguro DPVAT, mesmo que os documentos 

apresentados resumam-se a notas fiscais elaboradas pelo nosocômio, 

detalhando o tratamento, sendo desnecessária prescrição médica. Neste 

sentido, a jurisprudência: “DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – SEGURO 

OBRIGATÓIRIO (DPVAT_ - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – COBRANÇA – PROCEDÊNCIA EM 

1º GRAI – RECURSO DA SEGURADORA – 1. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO – INOCORRÊNCIA – 

INDENIZAÇÃO QU DEVE SER A MAIS AMPLA POSSÍVEL – 

COMPROVAÇÃO DOS GASTOS POR NOTAS FISCAIS – 3. SENTENÇA 

MANTIDA – 1. Notas fiscais elaboradas pelo nosocômio, detalhando o 

tratamento, são aptas a comprovar as despesas médicas sofridas pelos 

segurados. 2. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios quando 

fixados em patamar que condizem com a natureza da causa, o trabalho 

realizado pelo causídico e o tempo exigido para sua realização.” (TJSC – 

AC 00015471220148240044 – DJe 5.12.2017). “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). REEMBOLSO DE DESPESA DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. ART. 3º, INC. III, LEI 6.194/74. 

NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - 

Os serviços informados na nota fiscal guardam nexo de causalidade com 

a lesão sofrida pelo autor, pois são referentes à fisioterapia ortopédica 

pós-cirúrgica. II - O reembolso de despesas de assistência médica e 

suplementares (DAMS) está condicionado à mera comprovação dos 

gastos realizados para o tratamento das lesões causadas pelo acidente. 

Portanto, a ausência de pedido médico para o tratamento complementar 

por meio de fisioterapia não é condição para o recebimento da indenização 

em comento. III - A possibilidade da compensação de honorários 

advocatícios decorre de expressa previsão do art. 21 do Código de 

Processo Civil de 1973 e já foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

que editou a Súmula nº 306.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0701.15.017805-4/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva , 10ª Câmara 

Cível – j. 7.2.2017 – DJe 17.2.2017 – destaquei e sublinhei). Na hipótese 

vertente, a parte autora trouxe aos autos notas fiscais emitidas pelo 

hospital, detalhando os serviços que, por sinal, são consentâneas com a 

data do sinistro, corroboradas com o conjunto probatório que evidencia o 

nexo causal entre as despesas e o noticiado acidente (Id 19383225), 

cumprindo salientar, ademais, ser da parte ré o ônus da prova em 

contrário, por força do disposto no § 1º, do art. 373, do referido instituto 

processual civil. Em que pese a demonstração de despesas acima do teto 

previsto em lei, o valor a ser reembolsado deverá ser limitado à quantia 

prevista no inciso III, do art. da Lei n. 6.194/74, de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais). Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados por Sander de Paula Silva na Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório - DAMS em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para o fim de condenar a seguradora ao pagamento das 

Despesas de Assistência Médicas e Suplementares – DAMS, no valor de 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), que deverá ser atualizada 

monetariamente a partir das datas em que foram efetivamente 

desembolsadas e juros de mora da citação. Considerando que o autor 

decaiu de parte considerável do pedido (, cabe aplicar aqui o disposto no 

art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente 

distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as 
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partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 

reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, que correspondente 

aproximadamente à metade da condenação, dado o pequeno valor do 

proveito econômico obtido, levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, a sucumbência deverá ser suportada em igual proporção entre as 

partes. Suspendo, porém a cobrança em relação ao autor por ser 

beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC), cabendo salientar não 

ser aplicável aqui o princípio da causalidade, tendo em vista a ausência de 

prova de que o autor protocolo o pedido administrativo ou de que foi 

negado. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior 

para os devidos fins (§ 3º, do art. 1.010, CPC). P.I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034996-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE CAMPOS DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... ROSIANE CAMPOS DAMASCENO, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 11.5.2019 sofreu um 

acidente automobilístico que lhe ocasionou lesão no membro inferior, 

conforme inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007. Pugna pela aplicação da teoria da distribuição dinâmica do 

ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) para que a requerida custeie as 

despesas decorrentes da realização da perícia judicial a ser determinada 

pelo juízo. Requer o processamento da ação para, ao final, após 

realização da perícia para apuração do grau de incapacidade, condenar a 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da parte ré. A audiência de conciliação resultou inexitosa e as 

partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, que atestou a incapacidade 

parcial incompleta da parte autora, diagnosticada com lesão em punho 

direito, quantificada em 50% (cinquenta por cento – Id.27329128). A 

requerida, em contestação, argui, em preliminar, a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, a carência de ação por falta de 

interesse de agir decorrente da ausência de requerimento administrativo, 

bem como o boletim de ocorrência policial elaborado quase um mês após o 

acidente com declaração prestada pela própria vítima é inservível como 

meio de prova. Quanto ao mérito, assevera que a parte autora não merece 

ser indenizada, tendo em vista que o acidente narrado não está abrangido 

pelas coberturas do seguro DPVAT, enfatizando que o grau da lesão 

deverá ser aferido, obrigatoriamente, por médicos do IML (o art. 5º, § 5º, 

da Lei n. 6.194/74). Argumenta que, neste caso, não se aplica as normas 

consumeristas (CDC) e que, caso seja procedente o pedido, a indenização 

deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, 

nos termos da Súmula 474 do STJ. Em impugnação à peça de defesa, a 

parte autora ratificou os termos da exordial. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das 

preliminares arguidas pela parte ré. Assinale-se, quanto à primeira – 

alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A –, cumpre assinalar que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA. SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda 

preliminar – carência da ação por falta de interesse de agir, ausência de 

requerimento administrativo –, que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVL. DPVAT. NECESSIDADE DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE 

DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO 

PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições 

para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre 

acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após 

o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, 
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aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a parte ré contestado a ação, 

a ausência de decisão administrativa por suposta falta de documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Por fim, sobre a carência da ação, em decorrência da ausência de 

boletim de ocorrência confeccionado por autoridade policial competente, 

cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, 

segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, o relatório médico trazido 

aos autos faz menção dos fatos descritos no boletim, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, de modo que o fato de 

ter sido elaborado tardiamente não o torna ineficaz. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto ao argumento da requerida 

de que não se aplica no caso em tela a inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se 

aplica aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte ré é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 
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o grau da lesão sofrida. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte autora, o que 

importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que atende 

aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, pois, 

evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica da parte autora, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em relatórios médicos e registro de ocorrência, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em punho 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em atenção ao argumento da requerida 

de que para indenização do sinistro é indispensável a realização de 

perícia pelo Instituto Médico Legal (IML), assinale-se que, ao contrário do 

que afirma, o referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento 

da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de indenização 

administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a 

realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no 

art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na 

esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um dos 

ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, corresponde a 25% (vinte e 

cinco por cento). Logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 50% (cinquenta por cento), revela-se 

justa e adequada a fixação de 50% de 25%, que resulta em R$ 1.687,50 

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Rosiane Campos 

Damasceno na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT 

proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 

12,5% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 

Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais. 

No que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o 

valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os 

devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034155-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT” 

em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 09.3.2019 sofreu um acidente de trânsito que lhe ocasionou lesões 

permanentes em membro superior (fratura da mão), conforme inclusos 

documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o 

processamento da ação para, ao final, após realização da perícia para 

apuração do grau de incapacidade, condenar a requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT correspondente. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. A audiência de conciliação resultou inexitosa e as partes 

saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, que atestou a incapacidade parcial incompleta 

da parte autora, diagnosticada com lesão em mão esquerda, quantificada 

em 25% (vinte e cinco por cento). A requerida apresentou contestação, 

requerendo, preliminarmente, a alteração do polo passivo para inclusão ao 

polo passivo da Seguradora Líder, bem como a adequação do valor da 

causa ao proveito econômico pretendido, sustentando, ainda, a inépcia da 

inicial pela ausência de documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda. Quanto ao mérito, alegou que a parte autora estava inadimplente 

quanto ao pagamento do seguro DPVAT quando da ocorrência do sinistro, 

afirmando que o pagamento do prêmio do Seguro DPVAT não é 

obrigatório, descaracterizando, assim, a cobertura do sinistro. Afirmou 

que os documentos carreados para o processo são insuficientes para 

demonstrar a ocorrência do sinistro porque emitidos por médico alheio ao 

quadro do órgão oficial, enfatizando que, de acordo com o art. 5º, § 5º, da 

Lei n. 6.194/74, é imprescindível a realização de perícia pelo Instituto 

Médico Legal (IML). Aduziu que o boletim de ocorrência apresentado não 

pode ser tido como prova do casuístico, tendo em vista que são 

insuficientes para demonstrar o nexo causal entre o acidente e as lesões 

tidas como experimentadas pela parte autora, vez que o boletim de 

ocorrência policial não serve como meio de prova porque elaborado 

unilateralmente pela própria parte autora, enfatizando não serem 

aplicáveis ao caso as normas consumeristas. Em caso de procedência, 

disse que indenização deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com 

a extensão da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ, salientando ser 

da parte autora o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seus 

direitos, esclarecendo não se aplicar, neste caso, a inversão do ônus da 

prova com base no art. 373, I, do CPC/15, cabendo, pois, àquela, arcar 

com os custos da realização da perícia judicial. Em impugnação à peça de 

defesa, a parte autora ratificou os termos da exordial. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise das preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto 
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à primeira – alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto a segunda – 

necessidade de adequação do valor da causa ao proveito econômico 

pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte para 

precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, 

mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não 

realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Outra sorte não assiste à 

requerida no que se refere à inépcia da inicial e ao cerceamento de 

defesa, vez que, contrário ao afirmado, a inicial veio devidamente 

acompanhada de documentos suficientes ao deslinde da demanda, 

segundo se infere da documentação médica Id. 22296142 e boletim de 

ocorrência Id. 22296037. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao 

mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Inicialmente, sobre o 

argumento da parte ré de que o veículo do casuístico conduzido pela parte 

autora estava inadimplente com o seguro DPVAT na ocasião do acidente, 

descaracterizando, assim, a indenização pleiteada, cumpre anotar que a 

cobertura do seguro obrigatório é devida mesmo em caso de 

inadimplemento do respectivo prêmio e de ser a vítima proprietária do 

veículo causador do acidente, a teor do disposto na Súmula 257 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “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” No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. 

NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO 

DA INDENIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do 

prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda 

que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. 3. Agravo interno não 

provido.” (STJ – AgInt no REsp 1827316/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva – Terceira Turma – j. 16.12.2019 – DJe 19.12.2019 – destaquei). 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA 

DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - 

DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em 

ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito 

(RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 

824712 AgR). Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT 

não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência 

de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza 

da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.” (TJMT – N.U 

1011955-41.2019.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Sebastião Barbosa Farias - Primeira Câmara de Direito Privado, 

j.17.12.2019 – DJE 19.12.2019 - destaquei). Como se vê, não obsta o 

recebimento da indenização securitária a falta de pagamento do prêmio 

pelo proprietário que sofre acidente de trânsito, não prevalecendo, desse 

modo, a tese argumentativa da parte ré. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em relatórios médicos e 

boletim de ocorrência, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas na mão esquerda, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Nesse contexto, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo da perícia médica judicial, o grau da 

lesão sofrida pela parte autora, impõe-se a aferição do quantum 

efetivamente devido, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos, corresponde a 70% (setenta 
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por cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela são 

parciais e, por isso, quantificadas em 25%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 70% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

2.362,50 (Dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados 

por Rodrigo Aparecido de Oliveira na Ação de Cobrança da Diferença do 

Seguro Obrigatório - DPVAT em face de Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que 

corresponde ao percentual de 17,5% do valor global de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, 

quanto à fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação 

for ínfimo, como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte 

posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não 

podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à 

justa remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins (§ 3º, do art. 1.010, CPC). P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006186-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

P.H.L.S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DA COSTA CRIVELARO CARONE OAB - SP257476 

(ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... P. H. L. S., menor, representado por seu genitor, LUIS PAULO DA 

SILVA, pessoa física, devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Reclamação Cível” em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, pelos fatos e 

fundamentos apresentados na peça exordial, com apoio em vários 

documentos. Depois de realizada audiência de conciliação, sem sucesso, 

em decorrência da ausência das partes, ambas celebram acordo, no qual 

a ré se compromete a dispor ao requerente passagens aéreas de ida e 

volta, conforme condições ali estabelecidas, bem como a pagar a quantia 

de R$ 1.000,00 (um mil reais). Instado a se manifestar, o Ministério Público 

não se opôs à homologação da avença. É o relatório. Decido. Não se 

visualizando indícios de irregularidade no acordo avençado entre as 

partes, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, 

declarando extinto o feito. Sem custas remanescentes, por força do art. 

90, § 3°, do CPC. Sem honorários, tendo em vista o pactuado. Transitada 

em julgado a sentença, arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto... JOANA BATISTA DA COSTA SILVA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais por Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes” em face de LOSANGO PROMOÇÕES E 

VENDAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

pelos fatos e fundamentos apresentados na peça exordial, com apoio de 

vários documentos. O processo tramitou normalmente até a fase de 

impugnação à contestação, tendo as partes entabulado acordo 

extrajudicial, com escopo de por fim ao litígio (Id 26280212), no qual a ré 

se compromete a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), mediante depósito judicial. Na sequência, a requerida junta 

comprovante de depósito judicial, adimplindo, assim, a sua obrigação no 

pacto. É o relatório. Decido. Tendo em vista que o acordo entabulado entre 

as partes abrange toda a matéria versada nos autos, não há razão para o 

prosseguimento do feito, impondo-se a sua extinção. Assim, com fulcro no 

art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, homologo, por sentença, a 

avença, para que surta os jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

resolvo o mérito, declarando extinto o processo. Ficam as partes isentas 

das custas processuais remanescentes (art. 90, § 3°, do CPC). Não 

havendo previsão no pacto acerca dos honorários advocatícios, condeno 

a parte requerida ao pagamento da verba, fixada em 10% sobre o valor do 

proveito econômico obtido (R$ 5.000,00), nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como 

de maior complexidade, o bom trabalho realizado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Expeça-se o alvará em favor 

da parte autora, em conta identificada no ID 27023872. Transitada em 

julgado a sentença, arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029705-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIRGINIA ASCHAR DE OLIVEIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO ALICERCE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... VITOR ASCHAR DOS SANTOS, menor, representado por sua 

genitora, ANA VIRGINIA ASCHAR DE OLIVEIRA, pessoa física, 

devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação de Reparação de 

Danos”, em face de COLÉGIO ALICERCE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos apresentados na peça exordial, 

com apoio de vários documentos. Em audiência de conciliação, as partes 

formularam acordo, pondo fim ao litígio, ficando acordado que a ré pagaria 

ao autor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por meio de depósito 

bancário, em conta de titularidade de sua patrona no prazo de cinco dias 

úteis após a avença, o que foi cumprido, conforme comprovante Id 

18226333. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável à 

homologação da avença (Id 20015840). É o relatório. Decido. Tendo em 

vista que o acordo entabulado entre as partes abrange toda a matéria 

versada nos autos, não há razão para o prosseguimento do feito, 

impondo-se a sua extinção. Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código 

de Processo Civil, homologo, por sentença, a avença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, resolvo o mérito, declarando 
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extinto o processo. Ficam as partes isentas das custas processuais 

remanescentes (art. 90, § 3°, do CPC). Não havendo previsão no pacto 

acerca dos honorários advocatícios, condeno a parte requerida ao 

pagamento da verba, fixada em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido (R$ 15.000,00), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em 

conta a natureza da demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo 

advogado e o pouco tempo exigido para o seu serviço. Transitada em 

julgado a sentença, arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011150-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. Q. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO SANTOS OAB - MT10799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. V. C. Q. O. S., menor impúbere, representada por sua mãe CARLA 

PATRÍCIA QUEIROZ DE SOUZA, já qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais” em desfavor de AZUL LINHAS 

AÉREAS, empresa jurídica de direito privado, igualmente qualificada nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na peça primeira, com apoio 

em documentos. Em audiência conciliatória, as partes chegaram a um 

consenso acerca do objeto discutido, ficando ajustado que o valor da 

indenização seria pago pela ré por meio de 5 vouchers de viagem (ida e 

volta cada), com validade até 31.12.2019 (Id. 16664082). Instado a se 

manifestar, o Ministério Público não se opôs à homologação do acordo. É o 

Relatório. Decido. Não se visualizando indícios de irregularidade no acordo 

avençado entre as partes, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b”, do CPC, declarando extinto o feito. Ficam as partes dispensadas do 

pagamento das custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, § 

3º, do CPC). Não havendo previsão no pacto acerca dos honorários 

advocatícios, condeno a parte requerida ao pagamento da verba, fixada 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC. Transitada em julgado da sentença, arquive-se o processo com as 

cautelas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022364-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZEIA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, já qualificado nos autos, em 

face do despacho saneador, por meio dos quais se alega, em síntese, a 

existência de omissão na parte em que atribuiu à embargante o ônus do 

pagamento dos honorários periciais, sem nada fundamentar acerca da 

inversão do ônus da prova. Requer, assim, o acolhimento e provimento 

dos embargos para corrigir o vício, manifestando-se, expressamente, 

sobre a inversão do ônus da prova quanto aos honorários periciais 

arbitrados. Instada a se manifestar, a parte embargada pede o não 

acolhimento dos embargos ou, subsidiariamente, que seja a verba 

custeada pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da gratuidade da justiça 

É o relatório. Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, 

vez que protocolados dentro do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, do 

CPC, uma vez que a decisão foi publicada em 4.6.2019 e os embargos 

foram protocolados em 10.6.2019, impondo-se, além disso, examinar se a 

pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, 

do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, 

conforme sustentado. Superada tal formalidade processual, impõe-se a 

análise do mérito do recurso aviado, o que ora se passa a fazer, 

assinalando-se que, de fato, a decisão recorrida não fundamentou quanto 

à inversão do ônus da prova, tampouco justificou as razões pelas quais 

foi atribuída ao embargante a responsabilidade pelo pagamento e/ou 

antecipação dos honorários periciais, simplesmente nomeou o perito, fixou 

a verba honorária e determinou a intimação do requerido/embargante para 

que depositasse em juízo os valores, o que merece ser revisto. 

Assinale-se, de início, não se aplicar aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 
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autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Vê-se, do exposto, 

que com a relativização da distribuição estática dos ônus da prova, 

promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da 

prova, em que, ao prudente juízo do julgador, a produção de prova 

necessária à composição de dado conflito de interesses caberá à parte 

que se encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente 

a mais interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida 

pela parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02” No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida/embargante é o que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da 

requerente/embargada, justamente por possuir melhor estrutura técnica e 

econômica capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pela 

requerente. Melhor explicando, as partes não se encontram em igualdade 

de condições para a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua 

realização em face da hipossuficiência da parte demandante, o que 

importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que atende 

aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, pois, 

evidenciada nos autos,  a hipossuf ic iência técnica do 

requerente/embargado, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Por esses fundamentos, 

acolho os embargos e dou-lhes provimento, para sanar a omissão, 

mantendo, por outro lado, incólume os demais termos da decisão 

recorrida, cabendo à embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da intimação desta decisão, depositar em juízo o valor dos honorários 

periciais. Intimem-se e cumpra-se. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028548-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

LARISSA MITER SIMON OAB - MT21400/O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... SAFRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica 

de direito privado, devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Execução de Título Extrajudicial”, em face de PANTANAL TRANSPORTES 

URBANOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, objetivando o 

recebimento da quantia de R$ 74.063,50 (setenta e quatro mil, sessenta e 

três reais e cinquenta centavos). Depois de citada a parte executada e 

decorrido em branco o prazo para pagamento, foram penhorados bens da 

devedora, conforme “Auto de Penhora e Depósito” (Id 22125589). 

Posteriormente, as partes entabularam acordo extrajudicial com o escopo 

de por fim ao litígio, ficando avençado que a parte executada pagará à 

exequente a quantia de R$ 74.063,50 (setenta e quatro mil e sessenta e 

três reais e cinquenta centavos), mediante entrada no valor de R$ 

6.172,00 (seis mil cento e setenta e dois reais) mais 11 parcelas de R$ 

6.171,95 (seis mil cento e setenta e um reais e noventa e cinto centavos). 

É o relatório. Decido. Tendo em vista que o acordo entabulado entre as 

partes abrange toda a matéria versada nos autos, não há razão para o 

prosseguimento do feito, impondo-se a sua extinção. Assim, com fulcro no 

art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, homologo, por sentença, a 

avença, para que surta os jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

resolvo o mérito, declarando extinto o processo. Ficam as partes isentas 

das custas processuais remanescentes (art. 90, § 3°, do CPC). Não 

havendo previsão no pacto acerca dos honorários advocatícios, condeno 

a parte executada ao pagamento da verba, fixada em 10% sobre o valor 

do proveito econômico obtido (R$ 74.063,50). Certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, haja vista que as partes desistiram do prazo 

recursal, arquivando-se, após, os autos. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036552-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HIGINO DE ARAUJO CALDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto... FERNANDO HIGINO DE ARAUJO CALDEIRA, já devidamente 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Obrigação de Fazer com 

Antecipação de Tutela”, em face de GMAC ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos apresentados na peça exordial, 

com apoio de vários documentos. Ocorrida a citação, as partes formulam 

acordo, no qual a ré se compromete a liberar o crédito pleiteado pelo autor, 

ficando ao encargo do requerente os tramites necessários referentes às 

fases de aprovação e demais providências previstas no item 1 do acordo 

(Id 27447685). Realizada a audiência de conciliação, a parte autora não 

compareceu ao ato processual, tendo a ré pugnado pela aplicação da 

multa prevista no § 8, do art. 334, do CPC. É o relatório. Decido. Tendo em 

vista que o acordo entabulado entre as partes abrange toda a matéria 

versada nos autos, não há razão para o prosseguimento do feito, 

inclusive para aplicação da multa prevista no art. 34, § 8º do CPC, tendo 

em vista que a ausência da parte autora ao ato conciliatório se deu em 

virtude do próprio acordo ocorrido anteriormente. Assim, com fulcro no art. 

487, III, “b” do Código de Processo Civil, homologo, por sentença, a 

avença, para que surta os jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

resolvo o mérito, declarando extinto o processo. Ficam as partes isentas 

do pagamento das custas remanescentes (art. 90, § 3°, do CPC). 

Honorários na forma acordada. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal, em 

seguida arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036917-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASERV COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CHELOTTI OAB - SP288418 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE C. DA SILVA - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... BRASERV COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA - ME, 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança” em face de PRIMEIRA EDIÇÃO MULTIMARCAS 

COSMÉTICOS EIRELI- EPP, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos apresentados na peça exordial, 

com apoio de vários documentos. Antes mesmo da citação, as partes 

entabularam acordo extrajudicial que foi devidamente homologado, 

produzindo, a partir de então, os jurídicos e legais efeitos. Em petição Id. 

28804637 a parte autora informa o cumprimento da avença, pugnando 

pela extinção da demanda por pagamento. É o relatório. Decido. Diante do 

efetivo cumprimento do acordo, com a consequente quitação do débito 

pela parte ré, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

declaro extinto o processo. Sem custas remanescentes, por força do art. 

90, § 3°, do CPC. Sem honorários, tendo em vista o pactuado. Transitada 

em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as cautelas 

necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025811-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALISSON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1025811-43.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Alisson Vinicius Oliveira da Silva Executada: Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros Vistos, Em cumprimento à sentença, o 

exequente Alisson Vinicius Oliveira da Silva requereu a intimação do 

executado para pagar o débito exequendo de R$ 1.265,32 (hum mil, 

duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Devidamente 

intimado, o executado depositou em juízo a quantia de R$ 1.269,69 (hum 

mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), 

considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da 

execução, com o que concordou a parte exequente. É o relatório. Decido. 

Diante do pagamento do débito exequendo, assim se inferindo dos 

documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, ordenando sejam os 

valores transferidos para a conta bancária declinada no Id. 26754633. 

Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033278-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AECIO DE JESUS PACHECO (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 - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1033278-73.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Aecio de Jesus Pacheco Executada: Porto Seguro Companhia 

de Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, o exequente Aecio 

de Jesus Pacheco requereu a intimação do executado para pagar o débito 

exequendo de R$ 7.651,59 (sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e 

cinquenta e nove centavos). O executado depositou em juízo a quantia de 

R$ 7.587,13 (sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e treze centavos), 

considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da 

execução, com o que concordou a parte exequente, a despeito da 

pequena diferença verificada entre o valor cobrado e o efetivamente 

pago. É o relatório. Decido. Diante do pagamento do débito exequendo, 

assim se inferindo dos documentos carreados para o processo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 29294980. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006983-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIA LIMA DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1006983-62.2018.8.11.0041 – PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Januaria Lima de Brito Executada: Porto Seguro Companhia de 

Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, a exequente Januaria 

Lima de Brito requereu a intimação do executado para pagar o débito 

exequendo de R$ 3.074,55 (três mil e setenta e quatro reais e cinquenta e 

cinco centavos). O executado depositou em juízo a quantia de R$ 3.194,85 

(três mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), 

adimplindo, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da execução. A 

exequente discordou dos valores, tendo em vista que o depósito ocorreu 

depois de decorrido o prazo, pugnando pelo levantamento do valor 

incontroverso e o prosseguimento da ação pelo saldo remanescente no 

montante de R$ 683,94 (seiscentos e oitenta e três reais e noventa e 

quatro centavos), com o que concordou a parte executada. É o relatório. 

Decido. Diante do pagamento do débito exequendo, assim se inferindo dos 

documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, ordenando sejam os 

valores transferidos para a conta bancária declinada na peça de Id. 

28692749. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007975-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYA TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. CLEYA TEIXEIRA DE SOUSA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum” em face da 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 29 de 

novembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

receber o pedido administrativo, exigindo documentos não previsto em lei, 

sendo flagrante o interesse de agir. Diz ter sofrido fratura em membro 

inferior direito, que lhe acarretou sequelas, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização do seguro DPVAT. Pede, assim, a procedência 

do pleito, com a condenação da requerida em honorários de 20% sobre o 

valor atualizado da causa, ressalvadas as hipóteses do § 8º, do art. 85, 

do CPC. Para fins de prequestionamento, pede que conste na sentença 

sobre a negativa de vigência dos arts. 5º, “caput” e parágrafos da Lei 

6.194/74, art. 5º, XXXIV alínea “a” e art. 5º, XXXV, da CF, bem como a 

violação aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e 

da proteção e confiança, além do interesse de agir, conforme parâmetros 

do REs 631.240/MG e 826.876/MA. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, que apontou lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Em contestação, a requerida sustenta, 

em preliminar, pede a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

lide, sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta 

de pedido administrativo, bem como a necessidade de adequação do valor 

da causa ao proveito econômico perseguido. Quanto ao mérito, diz que o 

acidente narrado não está abrangido pelas coberturas do seguro DPVAT, 

salientando não haver prova acerca da invalidez, pois sequer foi juntado 

laudo do IML, tampouco do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente 

de transido, tendo em vista que o registro de ocorrência foi elaborado 

unilateralmente, não possuindo força probante. Pede, enfim, a fixação dos 

juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, a autora reitera os termos da inicial. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 
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legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo e/ou de 

comprovação da entrega da documentação nas ias administrativas, não 

enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. Por fim, no 

que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em 

suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do 

CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o demandante pretende 

receber a quantia de até o teto máximo da indenização, que é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), não há se falar em retificação do 

valor da causa fixado nessa quantia, mesmo porque, sem a quantificação 

da lesão, não é possível atribuir valor exato do proveito econômico 

pretendido. Portanto, afasto as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico, cabendo destacar que a 

descrição “acidente automobilístico” para fins de incidência do DPVAT 

deve englobar acidentes entre veículos ou entre estes e pedestres – 

sendo necessário que seja o acidente a causa da invalidez sofrida pelo 

segurado”[1]. Nesse passo, independentemente de a autora ter caído 

sozinha de uma motocicleta, conforme boletim de ocorrência, uma vez 

comprovado que o acidente foi a causa da lesão eu ocasionou a invalidez, 

não há se falar em não abrangência da cobertura securitária, impondo-se, 

assim, a verificação quando existência e/ou a quantificação da lesão 

descrita e o nexo causal entre ele e o acidente. Os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de atendimento médico e boletim de 

ocorrência, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

sequelas no primeiro dedo do pé esquerdo, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 
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PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos no 

boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML, tendo em vista que o referido 

documento não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, sendo 

a exigência exclusiva para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da 

seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita (dedo do pé) corresponde a 10%, logo, considerando que a lesão 

foi quantificada em 75% revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

10% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.012,50 (um mil, doze 

reais e cinquenta centavos). Por fim, quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso, pleiteado pela autora, cabe assinalar 

que tal exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário 

deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado Cleya Teixeira de Souza na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Companhia de Seguros 

e Cia S/A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.012,50 (um mil, 

doze reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

cabendo pontuar, quanto à fixação da verba honorária, que quando o 

valor da condenação for ínfimo, como neste caso, a jurisprudência te 

adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, 

os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] TJPR – Recurso Inominado 

0019931-89.2015.8.16.0018 – Segundo Juizado Especial Cível de Maringá 

– Primeira Turma Recursal, Rel. Fernanda de Quadros Jorgensen 

Geronasso, j. 15.2.2017

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013946-52.2019.8.11.0041
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CASSIO INOCENCIO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Vistos, CASSIO INOCENCIO DE JESUS, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 29 de novembro de 

2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Relata ter sofrido fratura no membro inferior esquerdo, requerendo, 

por isso, a procedência do pleito, com a condenação da requerida ao 

pagamento da indenização até o montante de 40 salários mínimos. Pede, 

ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da 

causa. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, a necessidade de adequação do valor da causa conforme o 

proveito econômico perseguido. Alega, ainda, a falta de interesse de agir, 

ao argumento de que a regulação do sinistro ainda esta pendente de 

documentação, enfatizando que não houve negativa de pagamento, pois o 

autor não atendeu à solicitação de regularização documental. Quanto ao 

mérito, alega não haver prova acerca da invalidez, pois sequer foi juntado 

laudo do IML, tampouco do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente 

de transido, tendo em vista que o registro de ocorrência foi elaborado 

unilateralmente, não possuindo força probante. Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito ou a improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação 

dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data 

do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do 

art. 85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 50%. Em impugnação, a parte autora reitera os termos da 

inicial, não se opondo ao laudo pericial. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 
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cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a parte demandante pretende receber a 

quantia de até 40 salários mínimos, por assim entender devido, não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado nessa quantia, calculada 

conforme valor do salário mínimo no momento da distribuição da ação. 

Além disso, sem a quantificação da lesão não é possível atribuir valor 

exato do proveito econômico pretendido. Quanto à ausência de 

apresentação de documentos no processo e/ou do requerimento 

administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de conclusão do processo administrativo não enseja a extinção 

do processo por falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 
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encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

sequelas no joelho esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos no 

registro policial, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML, tendo em vista que o referido 

documento não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, sendo 

a exigência exclusiva para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da 

seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, a requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do joelho esquerdo, quantificadas em 50%, assim se inferindo 

do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Quanto ao pedido 

do autor de que a indenização seja fixada em salários mínimos, impõe-se 

esclarecer que, com a modificação ocorrida nos valores das indenizações 

do Seguro Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 340/06, 

posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações passaram 

a ser determinadas conforme valores fixos e não mais em salários 

mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e também mencionada 

pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[2] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 
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“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos o autor sofreu 

acidente em 2018, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado por Cassio Inocencio de Jesus na Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395. [2] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.
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Vistos. SILVANA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 13 

de março de 2010 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma 

polifratura e fratura joelho, da mão e do dedo, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, 

a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em R$ 

2.500,00 ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 

8º, do art. 85, do CPC, ou na forma do § 2º, se for superior à metade do 

teto máximo indenizável. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesões parciais incompletas, quantificadas em 50% 

e 75% cada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação 

do valor da causa conforme proveito econômico perseguido. Sustenta, 

ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo, enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal 

para formalidade o pedido e a inépcia da inicial por ausência de 

documentos indispensáveis ao deslinde da demanda, alegando, em 

prejudicial de mérito, a prescrição trienal. Quanto ao mérito, alega não 

haver prova acerca da invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão 

e o acidente narrado, pois sequer foi juntado laudo boletim de ocorrência 

ou laudos médicos da época do sinistro, requerendo a improcedência do 

pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a partir da citação 

válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e 

honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da 

verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As partes 

não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito ou mesmo a 

análises das preliminares, sobre a prejudicial alegada de prescrição 

trienal, prevista na Súmula 405, do STJ[1], impõe-se assinalar que, de 

acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado 

por meio da Súmula 278[2], o termo inicial do prazo prescricional em ações 

indenizatórias conta-se a partir do momento em que o segurado teve 

ciência inequívoca da incapacidade laboral. A despeito de o acidente sub 

judice ter ocorrido em março de 2010, conforme farta documentação 

contida nos autos, é certo que as sequelas dele decorrentes só ficaram 

cristalinamente demonstradas quando da realização da perícia médica, 

cujo laudo foi definitivo para mensurar a extensão da incapacidade da 

autora. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é nesse sentido, segundo se 

infere do julgado in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ 

PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - 

LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO. “Nas 

ações de indenização decorrente de seguro DPVAT , a ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo 

prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez 

permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado 

em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).” (N.U 0002436-05.2012.8.11.0009 - 

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 

19.2.2020, p. DJE 21.2.2020) Nesse passo, considerando que o marco 

inicial do prazo prescricional só teve início a partir do laudo médico 

conclusivo, que foi realizado em julho de 2019, não há se falar em 

prescrição. Fica, portanto, afastada a prejudicial. Quanto às preliminares 

arguidas na peça de defesa, cabe assinalar, quanto à primeira, não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 
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REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de agir. Outra sorte não assiste à requerida no que se 

refere à inépcia da inicial e ao cerceamento de defesa, vez que, contrário 

ao afirmado, a inicial veio devidamente acompanhada de documentos 

suficientes ao deslinde da demanda, segundo se infere da documentação 

médica e do SAMU. Por fim, no que se refere ao valor da causa, nenhuma 

razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o 

que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, de 

sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 
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...”[3] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em declaração de ocorrência do SAMU e laudos 

médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

sequelas na mão direita e em membro inferior direito, o que foi confirmado 

na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50% e 

75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais 

parciais descritas (mão direita e membro inferior direito) correspondem a 

70% cada, logo, considerando que as lesões foram quantificadas em 50% 

e 75% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 70% e 75 de 70% 

do valor total da cobertura, que resulta em R$ 11.812,50 (onze mil, 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), que é a somatória das 

lesões (R$ 4.725,00 + R$ 7.087,50). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com a autora extra processo, que, conforme sustentado na 

peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá 

procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a 

desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, 

toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. 

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de 

abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à 

parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 
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majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Silvana da Silva na Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de em R$ 

11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve 

em três anos. [2] O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral. [3] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004074-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LEONCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, JACKSON LEONCIO, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 02.10.2018 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida tem dificultado o pedido 

administrativo, exigindo documentos não previstos em lei, sendo flagrante 

o interesse de agir. Diz ter sofrido fratura em membro inferior direito, que 

lhe acarretou sequelas, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização 

do seguro DPVAT. Pede, assim, a procedência do pleito, com a 

condenação da requerida em honorários de 20% sobre o valor atualizado 

da causa, nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a 

ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo. Quanto ao mérito, sustenta não haver prova acerca da 

invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML, tampouco do nexo causal 

entre a suposta lesão e o acidente de transido, tendo em vista que o 

registro de ocorrência foi elaborado unilateralmente, não possuindo força 

probante. Pede, enfim, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

impugnação, a parte autora reitera os termos da inicial, depois de 

concordar com o resultado obtido em perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de conclusão do processo administrativo não enseja a extinção 

do processo por falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 
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AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de atendimento médico e na certidão de 

ocorrência do SAMU, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram 

a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente 

de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado 

com sequelas no joelho direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML, tendo em vista que o referido 

documento não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, sendo 

a exigência exclusiva para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da 

seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

joelho direito, quantificadas em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo corresponde a 

25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 50% revela-se 

justa e adequada a fixação de 50% de 25% do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Jackson Leoncio na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum proposta em face da Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

- (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041037-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO OLIMPIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. CLAUDIO OLÍMPIO, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 14 

de agosto de 2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma 

polifratura e fratura da clavícula do pé, fazendo, assim, jus ao pagamento 

de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em R$ 

2.500,00 ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 

8º, do art. 85, do CPC, ou na forma do § 2º, se for superior à metade do 

teto máximo indenizável. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 
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manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesões parciais incompletas, quantificadas em 50% 

e 25% cada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a 

ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo, enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal 

para formalizar o pedido. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca 

da invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente 

narrado, pois sequer foi juntado laudo boletim de ocorrência ou laudos 

médicos da época do sinistro, requerendo a improcedência do pleito e, em 

caso de condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o 

autor reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da verba 

honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As partes não se 

opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, quanto às preliminares 

arguidas na peça de defesa, cabe assinalar, sobre a primeira, não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de agir. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 
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Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em ficha de pronto atendimento médico e boletim 

de ocorrência, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

sequelas em membro superior direito e pé esquerdo, o que foi confirmado 

na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50% e 

75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais 

parciais descritas (membro superior direito e pé esquerdo) correspondem 

a 70% e 50%, consecutivamente, logo, considerando que as lesões foram 

quantificadas em 50% e 25% revela-se justa e adequada a fixação de 

50% de 70% e 25% de 50% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), que é 

a somatória das lesões (R$ 4.725,00 + R$ 1.687,50). Referente à proibição 

da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 149 de 744



solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Claudio Olimpio na Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de em R$ 

6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006221-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PADILHA SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... LUCAS PADILHA SCHMIDT, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 14.11.2018 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir. Diz ter sofrido 

politrauma, polifratura e fratura do punho, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%, além dos 

danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Pede, assim, a 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou em 20% sobre o valor da causa, 

caso o direito reconhecido seja irrisório, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. 

Ao final, para fins de prequestionamento em caso de indeferimento da 

justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade 

da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 

1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da requerida. Em 

contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como a ausência de requerimento 

administrativo. Quanto ao mérito, diz não haver prova de que o acidente 

tenha sido causado por veículo ou mesmo do nexo de causalidade entre 

esse acidente e o dano sofrido, enfatizando que o boletim de ocorrência 

declarado unilateralmente não possui força probante, se insurgindo contra 

a pretensão de indenização por danos morais. Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito ou a improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação 

dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data 

do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do 

art. 85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 75%. Em impugnação à peça de defesa, a parte autora 

ratificou os termos da exordial, bem como requereu a condenação da 

parte ré como litigante de má-fé. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 150 de 744



(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em alteração do polo passivo. Quanto à ausência de 

requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 
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contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no punho 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções no 

punho esquerdo, quantificadas em 75%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar corresponde a 25%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). No que se refere à proibição da requerida de 

comunicar-se com o autor extra processo, cumpre assinalar que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se 

esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese 

descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada nos autos. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 
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que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Lucas 

Padilha Schmidt na ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Indenização por Danos Morais proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Proíbo a parte ré de se 

comunicar com a parte autora fora do processo. Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§ 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à 

instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022116-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WASHINGTON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, já qualificado nos autos, em 

face do despacho saneador, por meio dos quais se alega, em síntese, a 

existência de omissão na parte em que atribuiu à embargante o ônus do 

pagamento dos honorários periciais, sem nada fundamentar acerca da 

inversão do ônus da prova. Requer, assim, o acolhimento e provimento 

dos embargos para corrigir o vício, manifestando-se, expressamente, 

sobre a inversão do ônus da prova quanto aos honorários periciais 

arbitrados. Instada a se manifestar, a parte embargada pede o não 

acolhimento dos embargos. É o relatório. Decido. Os embargos foram 

apresentados tempestivamente, vez que protocolados dentro do prazo de 

5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, uma vez que o sistema registrou 

ciência da decisão em 27.5.2019 e os embargos foram protocolados no 

mesmo dia, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada 

e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, conforme sustentado. 

Superada tal formalidade processual, impõe-se a análise do mérito do 

recurso aviado, o que ora se passa a fazer, assinalando-se que, de fato, 

a decisão recorrida não fundamentou quanto à inversão do ônus da 

prova, tampouco justificou as razões pelas quais foi atribuída ao 

embargante a responsabilidade pelo pagamento e/ou antecipação dos 

honorários periciais, simplesmente nomeou o perito, fixou a verba 

honorária e determinou a intimação do requerido/embargante para que 

depositasse em juízo os valores, o que merece ser revisto. Assinale-se, 

de início, não se aplicar aqui as normas consumeristas porque ausente a 

opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo 

segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO 

IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 
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dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Vê-se, do exposto, 

que com a relativização da distribuição estática dos ônus da prova, 

promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da 

prova, em que, ao prudente juízo do julgador, a produção de prova 

necessária à composição de dado conflito de interesses caberá à parte 

que se encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente 

a mais interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida 

pela parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02” No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida/embargante é o que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente/embargada, justamente por possuir melhor estrutura técnica e 

econômica capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte 

requerente. Melhor explicando, as partes não se encontram em igualdade 

de condições para a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua 

realização em face da hipossuficiência da parte demandante, o que 

importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que atende 

aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, pois, 

evidenciada nos autos,  a hipossuf ic iência técnica do 

requerente/embargado, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Por esses fundamentos, 

acolho os embargos e dou-lhes provimento, para sanar a omissão, 

mantendo, por outro lado, incólume os demais termos da decisão 

recorrida, cabendo à embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da intimação desta decisão, depositar em juízo o valor dos honorários 

periciais. Intimem-se e cumpra-se. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038254-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos embargos de declaração e no ensejo, 

procedo a intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029794-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE WOLFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT19816-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada, bem como, da reconvenção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000307-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANEI DE CASTRO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial complementar

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000476-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA FATIMA VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA (REU)

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES (REU)

AGUILAR E MAGANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REU)

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora requer a 

gratuidade da Justiça, alegando que não possui condições financeiras 

para arcar com as despesas processuais, contudo, deixa de informar no 

pedido sua qualificação profissional, bem como, deixa anexar aos autos o 

documento probatório da alegada fragilidade financeira. Posto isso, 

fundamentado no que dispõe o artigo 321 e 99, § 2º do CPC, intime-se a 

parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, trazendo para os autos a qualificação 

profissional da parte requerente na forma estipulada pelo artigo 319, II do 

CPC, bem como, para no mesmo prazo demonstrar nos autos que faz jus 

ao benefício da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de 

comprovação da alegada carência financeira (cópia da Carteira de 

Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. 08 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000543-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALCIRIO MARTINS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1014672-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARDOSO LEITE OAB - DF26225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL HADDAD E FAGUNDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044914-65.2019.8.11.0041

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:

RAINEY TONI DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

diligência do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1043596-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE PERONDI (AUTOR(A))

NICK AGROPECUARIA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MAGNO NOGUEIRA PORTO OAB - MS11328-B (ADVOGADO(A))

MATHEUS NEUWIRTH OAB - MS17817 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA RIBEIRO GASPAROTTO (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016481-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY TEREZINHA FERREIRA OAB - MT7985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Autos nº: 1016481-85.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instados os 

litigantes a se manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem 

produzir, não foram formulados requerimentos concernentes à produção 

de outras provas. Ante o exposto, determinando o retorno dos autos 

conclusos para proferir sentença após o decurso do prazo recursal. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025245-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO MARCOS MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036421-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LUBIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031540-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAEDU COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059109-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA TEIXEIRA PEREIRA (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)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 13:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059112-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU VIEIRA DE SIQUEIRA (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)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, 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.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1059278-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059190-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNELMA GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, 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: 1059181-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, 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: 1019126-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 13:45 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: 1059884-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETH LEONTINA PINTO DE SOUZA (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)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, 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: 1060307-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BATISTA 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)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 13:15 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: 1060321-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE INACIO DA SILVEIRA (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, designo o dia 26/06/2020, às 13:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060363-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA 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)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007460-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GUILHERME DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007644-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIELE PEDRO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057733-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO PARREIRAS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO OAB - MT23972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA NASCIMENTO SERRA (REU)

Outros Interessados:

EURICO PARREIRAS MOREIRA (AUTOR(A))

 

Certifico que, designo o dia 16/06/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011623-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARA KAROLINE ROPCK BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELINE BITENCOURT XAVIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação da parte requerida, para manifestar-se acerca do 

ID.29583084, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040047-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MARTINELLI VALADARES (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))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026695-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT13700-O (ADVOGADO(A))

EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA OAB - MT13206-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DONIZETI CAPELETO OAB - MT10471/O (ADVOGADO(A))

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO(A))

 

Diante da certidão do oficial de justiça o qual procedeu a intimação da 

esposa do Requerido, conforme se observa no id 2956549, procedo a 

intimação da parte Autora para se manifestar e requerer o que entender 

de direito, no prazo legal, sob pena de devolução da presente Carta 

Precatória à comarca de origem.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008666-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA ROSA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020346-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Moral com citação 

formalizada em nome de terceiro No caso, a parte requerida deixou de ser 

citada nos estritos moldes do que determina os artigos 252 e 253 do 

CPC/2015, visto que o Meirinho deixou de voltar no dia útil imediato, a fim 

de efetuar a citação do requerido, bem como deixou de lavrar a devida 

certidão circunstanciada. Dessa forma, a fim de evitar futura alegação de 

nulidade, indefiro o pedido formulado pela parte requerente no Id 

25886154, determino a secretaria que agende-se nova data para 

realização da audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575 E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se o requerido por mandado, no endereço indicado no 

pedido inicial, conforme ordenado nos autos, podendo o Meirinho, 

encarregado da diligência, valer-se da citação por hora certa (CPC, artigos 

252, 253, 830 e §1º), caso constate a ocultação deliberada da parte 

requerida para evitar que o ato se concretize. Expeça-se o necessário. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008799-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES SILVA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido inicial, 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu, bem como, do comprovante de renda para análise 

do pedido de gratuidade. Diante disso, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, trazendo para os autos o documento acima citado, bem 

como, para demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando 

no feito o documento hábil de comprovação de renda (cópia da Carteira de 

Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(arts . 321 e 290, parágrafo único do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024093-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPACO MODULADO LTDA - EPP (REU)

LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória que em vista da Sucessão Empresarial 

ocorrida na empresa – Espaço Modulado Ltda, a parte autora vem aos 

autos requerer a retificação do polo passivo da presente ação Mo, para 

fazer constar o nome da empresa sucessora. O Instrumento de Assunção 

de Dívida, confissão e novação acostado no Id 13435153, é suficiente 

para regularização do polo passivo da presente ação, porquanto, 

reconheço a sucessão empresarial ocorrida Espaço Modulado Ltda e 

Segurança e SEGURPRO - Vigilância Patrimonial S/A. No caso, a CRIARE 

MOVEIS PLANEJADOS assumiu a representação e sucedeu a Espaço 

Modulado, sendo do mesmo grupo econômico tendo como principal 

representado a UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 90.441.460/0001-48. Dessa forma, 

determino a retificação do polo passivo da presente ação Monitoria, para 

fazer constar no polo passivo como requerida a empresa CRIARE MOVEIS 

PLANEJADOS - C. C. P. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP – CNPJ: 

10.462.568/0001-88, com sede na Avenida José Monteiro de Figueiredo 

(Lava Pés), nº 12, Bairro Duque de Caxias, I, em Cuiabá – MT, efetivem-se 

as alterações necessárias no Cartório Distribuidor. A seguir, cite-se 

NOVA REQUERIDA(s), conforme determina a decisão lançada no Id 

10789106 Intime-se a parte requerente. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023602-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOLINO LEOPOLDINO FONSECA (REU)

AILTON BONFIN BASTOS FILHO (REU)

LUIZ EDERSON FISCHER - ME (REU)

ROSALVO NUNES DE SOUZA (REU)

SERGIO LUIZ KONRATH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de ÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 

DANOS, onde a parte autora vem aos autos indicar novos endereços para 

citação dos requeridos Luiz Ederson Fischer e Sergio Luiz Konrath. Posto 

isso, determino que se anotem nos autos os novos endereços dos citados 

requeridos, indicado no Id 28207282. A seguir, citem-se os requeridos no 

novo endereço e na forma determinada na decisão lançada no Id 5842302. 

Expeça-se o necessário. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008910-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILTON CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008555-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARIA DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente menor representado 

por sua genitora, requer a concessão do benefício da gratuidade, 

alegando falta de condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. O pedido vem instruído com os documentos indispensáveis, 

incluindo o comprovante de renda da genitora do requerente. Dessa 

forma, preenchidos os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do 

artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Havendo nos autos interesse de menor, dê-se vista do 

feito ao Ilustre representante do Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008763-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MONTEIRO DE AVIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo os documentos anexados no Id 26695244, para emenda do pedido 

inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida para os 

termos da ação e comparecimento a audiência de conciliação prevista no 

artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela Secretaria 

Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045567-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PARREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, 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: 1029057-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSMAR DOS ANJOS OLIVEIRA (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)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 13:45 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: 1028776-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ARAUJO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, 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: 1054536-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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IGMAR MARQUES INDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 13:15 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: 1052174-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 13:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1056045-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANE SALES DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

TIAGO MACIEL BORGES OAB - MT20640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADARLO ALMEIDA MAIA (REU)

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS (REU)

MARIA HELENA NAVES MAIA (REU)

JOSIELY SIQUEIRA RITA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA GONCALINA BRITO ALVES (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSELI MENDES XAVIER (CONFINANTES)

VALTONIR CABRAL DA SILVA (CONFINANTES)

 

Certifico que, designo o dia 15/06/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056575-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. T. P. (. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO BERGER OAB - RS0061011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. L. (REU)

T. A. L. (REU)

S. T. P. L. (REU)

U. A. S. (REU)

T. S. F. L. (REU)

T. M. G. A. L. (REU)

S. F. M. G. L. (REU)

S. A. (REU)

S. S. M. (REU)

S. M. V. (REU)

S. P. D. (REU)

P. L. (REU)

S. E. E. P. S. (REU)

P. A. L. (REU)

H. C. V. D. (REU)

S. L. -. S. (REU)

S. A. L. (REU)

S. A. D. I. R. S. (REU)

F. M. G. L. -. S. (REU)

F. M. G. L. (REU)

F. M. G. L. -. S. (REU)

L. P. A. B. (REU)

F. M. G. L. S. (REU)

F. A. S. (REU)

F. S. (REU)

B. L. (REU)

L. P. L. (REU)

A. P. L. (REU)

S. D. A. C. N. (REU)

R. A. L. (REU)

M. S. M. D. A. C. (REU)

S. D. A. C. (REU)

I. P. S. (REU)

S. P. L. (REU)

F. B. L. (REU)

T. N. A. L. (REU)

T. A. L. (REU)

S. S. M. (REU)

 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO 

PARCIALMENTE os pedidos de TUTELA DE URGÊNCIA para que se 

proceda: 1) O bloqueio perante a Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso, São Paulo, Pará e Pernambuco de quaisquer alterações de atos 

societários nas Empresas Requeridas, devendo para tanto serem 

expedidos ofícios pela Secretaria Judicial; 2) A indisponibilidade de todos 

os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo 

Floresteca mediante a “Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB 

(https://indisponibilidade.org.br) instituído pelo CNJ (Conselho Nacional de 

Justiça) ou a averbação da existência da presente ação a fim de 

cientificar terceiros; Consequentemente, determino o cadastro dessa 

medida na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), criada e 

regulamentada pelo Prov. n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, 

que tem por objetivo dar eficácia às decisões de indisponibilidade de bens, 

divulgando-as para Serviços de Notas e Registros de Imóveis de todo 

território nacional. Consigno que caso sobrevenha respostas negativas ou 

parciais dos referidos órgãos, e, exsurgindo a necessidade de 

complementação, serão determinadas as seguintes medidas: 3) O bloqueio 

de ativos financeiros de titularidade dos Demandados até o limite do valor 

dos investimentos de cada associado da Requerente por meio do Sistema 

BACENJUD. 4) O bloqueio de veículos automotores de propriedade dos 

Demandados mediante a utilização do sistema RENAJUD. 5) A imposição 

aos Requeridos de depositar judicialmente toda e qualquer receita oriunda 

da venda da madeira relacionada aos projetos no Estado de Mato Grosso; 

Defiro ainda a manutenção do segredo de justiça atribuído à lide até o 

cumprimento das medidas acautelatórias ora deferidas, devendo ser 

retirado o sigilo após a conclusão das requisições. CITEM-SE e 

INTIMEM-SE as partes Requeridas, inclusive para comparecer à audiência 

de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, que deverá ser designada 

pela Secretaria, por meio do acesso virtual do Núcleo de Solução de 

Conflitos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo-a 

ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, a 

qual se realizará no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo, Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIME-SE a parte Requerente na pessoa de seu advogado (art. 

334, §3º, CPC), acerca da audiência de conciliação a ser designada. 

Cumpra-se, expedindo-se necessário. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005536-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DA SILVA PEREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (REU)

AGEMED SAUDE S/A (REU)

BACKOFFICE GESTAO FINANCEIRA LTDA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 15/06/2020, às 12:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013408-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNI NILVO GRELLMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SUITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1013408-08.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. À vista das 

considerações contidas no pleito aviado pelo exequente no id 24045675, 

de fato a prudência recomenda a realização de nova diligência, a ser 

efetivada pela mesma Oficial de Justiça, subscritora das certidões do id. 

17379434 e id. 23476395. Com efeito, a mesma Oficial de Justiça que 

procedeu a citação do executado, certificou, sete meses depois, que a 

referida pessoa é falecida, conforme informação obtida junto ao filho do 

devedor, contudo, o exequente apresentou publicações de redes sociais 

que demonstram estar o devedor vivo. Deste modo, renove-se a 

mencionada intimação, a ser cumprida pela mesma Oficial de Justiça, com 

cópia desta decisão, cabendo à referida servidora solicitar ao suposto 

filho do devedor a cópia do Atestado de Óbito para juntada no processo. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 28 de fevereiro de 2020. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005536-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DA SILVA PEREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (REU)

AGEMED SAUDE S/A (REU)

BACKOFFICE GESTAO FINANCEIRA LTDA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 15/06/2020, às 12:00 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: 1015058-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO XISTO DA SILVA (REU)

ENIL MARINHO DA SILVA (REU)

 

Nesta data verifiquei que na decisão de Id 29357042, encontra-se um erro 

material no segundo parágrafo "Nos termos do artigo 186,§2º do CPC, 

INTIME-SE o Requerente PESSOALMENTE sobre a referida decisão.", 

dessa forma, procedo a devida retificação fazendo constar a intimação 

para a parte requerida pessoalmente. No ensejo, certifico que procedo 

intimação da parte autora para apresentar o devido recolhimento da guia 

pública de diligencia do oficial de justiça, uma vez que, na petição de Id 

29676946 encontra-se uma guia de agravo de instrumento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 589533 Nr: 9503-81.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA LOTUFO BUSSIKI, DERGAN BUSSIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:OAB/MT 4656

 A par de tais considerações, considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do 

Provimento nº 004/2008/CM c/c Resolução nº11/2017/TP, bem assim, a 

hipótese do art. 44 do CPC, DECLINO ex officio da COMPETÊNCIA 

jurisdicional para conhecer e processar a presente ação em favor de uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Capital.Procedam-se 

as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível 

competente.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 589023 Nr: 8837-66.1985.811.0041

 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: FINANCIADORA BRADESCO S/A., CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO CASADEI, MARIA HELENA ALENCAR 

CASADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FATIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2826/O, FRANCISCO BRAULIO VIEIRA - 

OAB:2366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A

 A par de tais considerações, considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do 

Provimento nº 004/2008/CM c/c Resolução nº11/2017/TP, bem assim, a 

hipótese do art. 44 do CPC, DECLINO ex officio da COMPETÊNCIA 

jurisdicional para conhecer e processar a presente ação em favor de uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Capital.Procedam-se 

as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível 

competente.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 589371 Nr: 9521-39.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PASTORELLO PRIMO, SERGIO 

SARTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE JOCÉLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:5481-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO RODRIGUES 

DIOGO - OAB:105.838/SP

 A par de tais considerações, considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do 

Provimento nº 004/2008/CM c/c Resolução nº11/2017/TP, bem assim, a 

hipótese do art. 44 do CPC, DECLINO ex officio da COMPETÊNCIA 

jurisdicional para conhecer e processar a presente ação em favor de uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Capital.Procedam-se 

as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível 

competente.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 588215 Nr: 11552-13.1987.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CACIQUE LTDA, EGMAR 

STROHSCHEIN, ENIO ERASMO SCARTON FORGIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUNIR FEGURI - OAB:0516/MT, 

SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO ANICETO BIOLCHI - 

OAB:OAB/RS 11.548

 A par de tais considerações, considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do 

Provimento nº 004/2008/CM c/c Resolução nº11/2017/TP, bem assim, a 

hipótese do art. 44 do CPC, DECLINO ex officio da COMPETÊNCIA 

jurisdicional para conhecer e processar a presente ação em favor de uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Capital.Procedam-se 

as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível 

competente.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 589581 Nr: 9574-20.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EMILIO MANZANO, EDIR LUCIANO 

MARTINS MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO FERNANDO FANAIA 

TEIXEIRA - OAB:2455/MT

 ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do art.44 do CPC e o Provimento 

n. 04/2008/CM, retificada pela Resolução nº11/2017/TP Resolução 

nº11/2011/TP, com fulcro no art. 64, §1º, da Lei Processual, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar esta 

ação, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das 

Varas Especializadas de Direito Bancário desta Capital.Proceda-se as 

baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja realizada a redistribuição ao Juízo Cível competente (Vara 

Especializada de Direito Bancário).Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de 

fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1062282 Nr: 52045-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DIVINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1062282

Vistos,

Trata-se de pedido de Execução de Multa Cominatória, que o pedido inicial 

não atende os requisitos exigidos no artigo 319, inciso VI do CPC, e 

precisa ser adequado.

No caso, o pedido vem desacompanhado dos documentos indispensáveis 

a propositura de qualquer ação - documento pessoal RG, CPF, 

Procuração, comprovante de residência.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se 

a parte exequente, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido anexando 

nos autos os documentos indispensáveis, bem como, para regularizar sua 

representação processual, conforme estabelece os artigos. 105, § 3º, e 

287 do CPC.

Quanto ao requerimento de assistência judiciaria gratuita, deve a parte 

exequente, no mesmo prazo, demonstrar nos autos que faz jus aos 

benefícios requerido, anexando no feito o documento comprobatório da 

alegada hipossuficiência, (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou última 

declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento, nos termos 

do que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, ou ainda, para no mesmo prazo 

recolher as custas processuais.

Consigne-se que o não atendimento das providencias acima elencadas, 

acarretará no indeferimento da inicial e extinção do feito, conforme 

disposto nos artigos 330 e 290 do CPC/2015.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte requerente, voltem 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1063930 Nr: 52684-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CUSTODIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DE MARQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo - Código nº 1063930

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de sentença onde a parte 

exequente vem aos autos requerer a busca de bens pertencentes a parte 

executada junto a Receita Federal.

A legislação processual vigente dispõe que é atribuição do exeqüente a 

promoção da localização do devedor ou de bens a ele pertencentes, não 

devendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário, salvo inequívoca 

demonstração da exaustão das diligências realizadas pelo exequente com 

tal finalidade.

A busca de bens do executado junto a Receita Federal, é medida 

excepcional, justificando-se tão somente, quando demonstrado nos autos 

que o exequente não obteve êxito nas diligencias por ele empreendidas, 

com tal finalidade, o que não se enquadra no caso em testeilha.

Dessa forma, havendo diligências que ainda podem ser realizadas, 

indefiro a busca requerida as folhas 76, fundamentado no que dispõe o § 

3º do artigo 523 do CPC, determino que se proceda à penhora de bens 

que guarnecem a residência da parte Executada, tantos quantos bastem 

para garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente 

impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 833 do CPC/2015.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 890831 Nr: 23784-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUELE CRISTINA BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, MEIRE CORREA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:9995

 Processo Código nº 890831

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, onde a parte 

exequente vem aos autos requerer a realização busca eletrônica no 

Detran via Sistema Renajud, para penhora de veículos pertencentes a 

parte executada.

No caso, não havendo comprovação do pagamento da condenação nos 

autos, defiro a penhora Renajud requerida pelo exequente as folhas 

460/463, formalize-se busca no Detran para penhora de veículos 

cadastrados em nome da parte executada.

A pesquisa realizada via Renajud, obteve resultado positivo, sendo 

penhorado um veículo registrado em nome da parte executada Sisan 
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Engenharia Ltda, a saber: Marca e Modelo SR/GUERRA AG BS – Placa 

OBPY9496 – MT, conforme relatório do Renajud que segue em anexo, o 

qual, constituo como Termo de Penhora.

Intime-se a parte executada da penhora, na forma preconizada pelo artigo 

841 do CPC.

 De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do 

CPC, os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto 

ao depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente. Como a 

comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Deste modo, intime-se a parte executada (via DJE) para que indiquem a 

localização exata do veículo penhorado (CPC, artigo 847, § 1º, inciso II), 

sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, artigo 

774, inciso V e parágrafo único).

A seguir, expeça-se mandado de avaliação e remoção do veículo 

penhorado, ficando depositário o credor (CPC, artigo 840, inciso II, §1º).

 Avaliado o bem penhorado, intimem-se as partes para manifestação em 

05(cinco) dias, cabendo a parte exequente, no mesmo prazo, apresentar 

nos autos o demonstrativo atualizado do débito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1031098 Nr: 37309-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE CORREA DA SILVA MELLO, 

MAURÍCIO MIRANDA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1031098

Vistos,

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte exequente vem 

requerer a penhora de veículos pertencentes a parte executada, via 

Renajud.

Não havendo nos autos comprovação do pagamento da dívida, defiro a 

penhora Renajud requerida pelo exequente as folhas 79, formalize-se 

busca no Detran para penhora de veículos cadastrados em nome da parte 

executada.

A pesquisa realizada via Renajud, obteve resultado positivo, sendo 

penhorado um veículo registrado em nome da parte executada Tatiane 

Correa da Silva, a saber: Marca e Modelo I/NISSAN SENTRA 20SL FLEX – 

Placa NVG7846 – MT, conforme relatório Renajud que segue em anexo, o 

qual, constituo como Termo de Penhora.

Intime-se a parte executada da penhora, na forma preconizada pelo artigo 

841 do CPC.

 De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do 

CPC, os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto 

ao depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente. Como a 

comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Deste modo, intime-se a parte executada (via DJE) para que indiquem a 

localização exata do veículo penhorado (CPC, artigo 847, § 1º, inciso II), 

sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, artigo 

774, inciso V e parágrafo único).

A seguir, avalie-se o veículo penhorado.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação em 05(cinco) 

dias, cabendo a parte exequente, no mesmo prazo, apresentar nos autos 

o demonstrativo atualizado do débito exequendo.

Intime-se a parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 726625 Nr: 22441-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTF - ASSESSORIA DE SERVIÇOS E CONSULTORIA 

TÉCNICA FINANC. SOCIED. CIVIL LTDA, MARIA DE LOURDES SIMÕES 

ARAÚJO PEREIRA, FERNANDO HENRIQUE SIMÕES ARAÚJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL AGOSTINHO DE 

ALMEIDA - OAB:2223/MT, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:12.922/MT, 

MARCELO PINHEIRO PINA - OAB:147267/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SEVILHA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:295839/SP, JOSÉ ROBERTO CORTEZ 

- OAB:20.119, WANIRA COTES - OAB:102.198

 JEP/MT

Fls:

 Gab.

Processo Código nº 726625

Vistos,

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que aguarda indicação de 

bens para garantia do remanescente da dívida.

No caso, a parte executada intimada para pagar o remanescente da 

condenação (fls. 503), deixou escoar o prazo de manifestação nos autos, 

conforme certidão lavrada as folhas 506.

 A parte exequente em manifestação vem indicar nos autos créditos 

existentes em nome da parte executada, requerendo a penhora dos 

referidos créditos, até o limite do remanescente da dívida executada.

 Estando o pedido instruído com os documentos de folhas 516/522, 

fundamentado no que dispõe o artigo 860 do Código do Processo Civil, 

defiro a penhora dos créditos indicados pela parte exequente às folhas 

512/515 e 526.

 Proceda-se a penhora dos créditos indicados pela parte exequente nos 

rostos dos autos dos Processos descritos no Item 1, 2 e 3, do pedido 

formulado as folhas 526, pertencentes a parte executada Ricardo Franco 

de Mello, até o limite do saldo remanescente exequendo - artigo 860 do 

CPC.

Expeça-se as Carta precatória objetivando as Penhora dos créditos 

indicados pelo credor.

Deverá a parte exequente comprovar nos autos a distribuição das Cartas 

Precatórias, e o recolhimento da diligência para seu integral cumprimento, 

no prazo de 30 dias.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 740315 Nr: 37021-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO BRASILEU ESTRAL, CONSTANÇA 

SILVA ESTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 740315

Vistos,

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte exequente vem 

requerer a penhora de veículos pertencentes a parte executada, via 

Renajud.

Não havendo nos autos comprovação do pagamento da dívida, defiro a 

penhora Renajud requerida pelo exequente as folhas 66, formalize-se 

busca no Detran para penhora de veículos cadastrados em nome da parte 

executada.

A pesquisa realizada via Renajud, obteve resultado positivo, sendo 

penhorado um veículo registrado em nome da parte executada Edevaldo 
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Basileu Estral, a saber: Marca e Modelo FIAT/STRADA ADVENTURE CD – 

Placa NPF8626 – MT, conforme relatório Renajud que segue em anexo, o 

qual, constituo como Termo de Penhora.

Intime-se a parte executada da penhora, na forma preconizada pelo artigo 

841 do CPC.

 De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do 

CPC, os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto 

ao depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente. Como a 

comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Deste modo, intime-se a parte executada (via DJE) para que indiquem a 

localização exata do veículo penhorado (CPC, artigo 847, § 1º, inciso II), 

sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, artigo 

774, inciso V e parágrafo único).

A seguir, avalie-se o veículo penhorado.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação em 05(cinco) 

dias, cabendo a parte exequente, no mesmo prazo, apresentar nos autos 

o demonstrativo atualizado do débito exequendo.

Intime-se a parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 179277 Nr: 35133-61.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTONI E GUBEL LTDA, MARCO HELDER 

CHRISTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, MARIA CRISTINA DE ALENCAR SILVA - 

OAB:3.772/OAB/TO

 Processo Código nº 179277

Vistos,

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte exequente vem 

requerer a penhora de veículos pertencentes a parte executada, via 

Renajud.

Não havendo nos autos comprovação do pagamento da dívida, defiro a 

penhora Renajud requerida pelo exequente as folhas 244, formalize-se 

busca no Detran para penhora de veículos cadastrados em nome da parte 

executada.

A pesquisa realizada via Renajud, obteve resultado positivo, sendo 

penhorado um veículo registrado em nome da parte executada Marco 

Helder Chistoni, a saber: Marca e Modelo VW/VIRTUS HL AD – Placa 

QLG8765 – AL, conforme relatório Renajud que segue em anexo, o qual, 

constituo como Termo de Penhora.

Intime-se a parte executada da penhora, na forma preconizada pelo artigo 

841 do CPC.

 De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do 

CPC, os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto 

ao depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente. Como a 

comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Deste modo, intime-se a parte executada (via DJE) para que indiquem a 

localização exata do veículo penhorado (CPC, artigo 847, § 1º, inciso II), 

sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, artigo 

774, inciso V e parágrafo único).

A seguir, avalie-se o veículo penhorado.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação em 05(cinco) 

dias, cabendo a parte exequente, no mesmo prazo, apresentar nos autos 

o demonstrativo atualizado do débito exequendo.

Intime-se a parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 101632 Nr: 15239-70.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RICARDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:16.271/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 101632

Vistos,

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte exequente vem 

requerer a penhora de veículos pertencentes a parte executada, via 

Renajud.

Não havendo nos autos comprovação do pagamento da dívida, defiro a 

penhora Renajud requerida pelo exequente as folhas 152/153, 

formalize-se busca no Detran para penhora de veículos cadastrados em 

nome da parte executada.

A pesquisa realizada via Renajud, obteve resultado positivo, sendo 

penhorado um veículo registrado em nome da parte executada EDSON 

RICARDO DE ANDRADE, a saber: Marca e Modelo FIAT/UNO MILLE 

ECONOMY – Placa JAWE8633 – MT, conforme relatório Renajud que 

segue em anexo, o qual, constituo como Termo de Penhora.

Intime-se a parte executada da penhora, na forma preconizada pelo artigo 

841 do CPC.

 De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do 

CPC, os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto 

ao depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente. Como a 

comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Deste modo, intime-se a parte executada (via DJE) para que indiquem a 

localização exata do veículo penhorado (CPC, artigo 847, § 1º, inciso II), 

sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, artigo 

774, inciso V e parágrafo único).

A seguir, avalie-se o veículo penhorado.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação em 05(cinco) 

dias, cabendo a parte exequente, no mesmo prazo, apresentar nos autos 

o demonstrativo atualizado do débito exequendo.

Intime-se a parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1048613 Nr: 45762-11.2015.811.0041

 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: BENEDITA BALDUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

LAURINDO RIBEIRO, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, Laudelina 

Ferreira Torres - OAB:13361

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo nº 45762-11.2015.811.0041 – Código: 1048613

VISTOS,

 No caso dos autos, em que pese a insurgência da parte 

Autora/Embargante de fls. 260/262, entendo que não lhe assiste razão, 

porquanto à simples leitura das questões ventiladas, verifica-se que dizem 

respeito ao mérito da demanda e à reapreciação da decisão, para o qual 

não se prestam os embargos de declaração.

 O Embargante aduz que houve omissão na sentença que acolheu os 

Embargos de Declaração opostos pela Autora, alegando que a sentença 

deixou de fixar os danos materiais.
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Ocorre que, constou expressamente na sentença de fls. 230/235, a 

análise da referida alegação.

Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão quando suscitados os 

elementos de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação 

ao princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 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 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, interpostos pela parte Autora.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1097905 Nr: 9653-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO ISAIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo nº 9653-61.2016.811.0041 – Código: 1097905

VISTOS,

 A parte Requerida, interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO às fls. 

181/182, aduzindo que a sentença de fls. 176/181, restou obscura, visto 

que condenou o requerido em custas e honorários advocatícios arbitrado 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, pleiteando 

que os honorários sejam arbitrados sobre o valor da condenação.

De fato, a sentença restou obscura quanto ao referido pedido.

Assim, por se tratar de uma ação condenatória, os honorários 

advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, §2º do CPC, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 

do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no 

cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida 

ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico 

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 1.022 do CPC, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte Requerida, para 

reconhecer a obscuridade na sentença de fls. 176/181, alterando o 

dispositivo no que tange à sucumbência, fazendo constar:

 CONDENO, ainda a Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º do Código de Processo Civil.

 Esta decisão faz parte integrante da sentença de fls. 176/181, 

permanecendo no mais tal como está lançada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 441432 Nr: 17917-77.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARELI R. C. I. P.A AUT., BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MEIRELLES FERREIRA - 

OAB:33.506/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 

2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238196 Nr: 7260-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CLAUDIO VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - 

OAB:21.684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca de folhas 181-182.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327107 Nr: 337-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR PADILHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS PARTICIPAÇÕES LTDA, EXPRESSO 

GARÇA BRANCA LTDA., GENERALLI SEGUROS, COMPANHIA SEGUROS 

ALIANÇA DA BAHIA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA LEÃO 

DIOGENES MELO - OAB:114.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, DIANARU 

DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, 

MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - OAB:14475

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do cálculo elaborado pela contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9987 Nr: 10920-30.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SOPHIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ESTEVES LIMA - 

OAB:7692

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar acerca 

da carta precatória devolvida de fls. 321/340.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 99510 Nr: 14004-68.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADISLAU KUVIATZ, WLADIS BORSATTO 

KUVIATZ, CLECI BORSATTO KUVIATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:208099, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:9377/MT

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca de folhas 577-579.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1151441 Nr: 32333-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRISMA NUNES DO NASCIMENTO, PAULO HERONCIO DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR SÁVIO DAGA, CARLOS ALBERTO 

DAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMPSON JOSE DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo nº 32333-40.2016.811.0041 - Cód. n.º 1151441

VISTOS,

 Os Requeridos/Embargantes às fls. 107/110 aduzem que houve omissão 

na sentença de fls. 102/105, visto que condenou a parte Requerida ao 

pagamento de custas e honorários, sem manifestar-se sobre a gratuidade 

de justiça pleiteada na Contestação.

De fato, a sentença restou omissa quanto à análise do referido pedido.

Assim, no que tange a análise do pedido de concessão aos benefícios da 

justiça gratuita pleiteado na Contestação, tenho que não lhe assiste razão, 

pois para concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei nº 

1.060/1950, somente é possível desde que comprovada, nos termos da lei, 

a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo, o 

que não é o caso dos autos.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para integrar na 

sentença de fls. 102/105 o indeferimento do pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita à Requerida/Embargante.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1151943 Nr: 32552-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA, 

MEDIMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFFEMAT - ASSOCIAÇÃO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENZA DA SILVA MARTINS 

- OAB:9.636/MT

 Certifico que, encaminho intimação da advogada LORENZA BALBUENA, 

para devolver os autos em cartório, em 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153935 Nr: 33478-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BOIADEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que encaminho intimação da parte Requerida para manifestar-se 

no feito. Conforme sentença de fls. 114/116, ... após, INTIME-SE o devedor 

(art. 513, §2º IV do CPC) para pagamento do débito, sob pena de multa e 

honorários advocatícios relativo à fase de cumprimento de sentença 

previsto no artigo 523 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1162358 Nr: 36894-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo nº 36894-10.2016.811.0041 - Cód. n.º 1162358

VISTOS,

 A parte Autora interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 156/157, 

aduzindo que houve erro material na sentença de fls. 150/155 posto que 

restou consignado que deverá ser deduzido o valor da franquia do valor 

pago a titulo de condenação.

Desta forma, razão assiste ao Autor, merecendo o devido reparo na 

sentença, tendo em vista que consta expressamente nos documentos 

anexados aos autos que na regulação do sinistro já foi descontado o valor 

de R$ 900,00 (novecentos reais) a titulo de franquia no pagamento de 

indenização na quantia de R$ 6.520,00 (seis mil quinhentos e vinte reais)

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 1.022 do CPC, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte Autora, para 

reconhecer o erro material, retirando do dispositivo da sentença a 

dedução do valor recebido a titulo de franquia, alterando-o para:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela 

Autora PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS para o fim de 

CONDENAR a Requerida CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT, à ressarcir à Autora o valor de R$ 6.520,00 (seis mil 

quinhentos e vinte reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso.

Esta decisão faz parte integrante da sentença de fls. 150/155, 

permanecendo no mais tal como está lançada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1093973 Nr: 7912-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA SOUZA DUARTE - 

OAB:19.620, Jenyffer Kelle Pereira Bassan - OAB:19661/O, MELISSA 

FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, 

WAGNER V. DE MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 
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autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 

2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773100 Nr: 26231-41.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- 

CANOPUS, BMW DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298A, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 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 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, interpostos pela parte Requerida/BMW, reputando-os 

manifestamente protelatórios.CONDENO a parte Embargante/BMW DO 

BRASIL LTDA, como incurso na pena prevista no artigo 81, §2º do Código 

de Processo Civil e, a pagar ao Embargado a multa de um por cento (1%) 

sobre o valor da causa, e na indenização que, desde já fixo em vinte por 

cento (20%), também sobre o valor da causa atualizado. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838004 Nr: 42727-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO RIBEIRO BATISTA, MARIA HELENA OLIVEIRA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTÔNIA CESÁRIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se no feito, 

promovendo seu regular andamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846980 Nr: 50532-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA PALHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT, ROBERTA 

RODRIGUES SENEDA VILELLA - OAB:12.455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7647-A

 Certifico o decurso do prazo recursal da decisão de fls. 117/123. No 

ensejo, procedo a intimação da parte executada para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca dos cálculos apresentados pela parte autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115065 Nr: 16699-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE MARIA SANCHES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FABRICIA ROSA 

BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528

 Após, em igual prazo, diga a executada sobre a proposta honorária e, 

havendo concordância, deposite integralmente, o valor dos honorários, 

ficando desde já, autorizado o expert a levantar 50% (cinquenta por 

cento) do depósito, no início dos trabalhos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025599 Nr: 34601-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEYLA SALDANHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA CORTAT - 

OAB:OAB/MT 18706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10.133, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - OAB:OAB/MT 16.025, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, HELLEN 

KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, LEONARDO 

LEINER LEAL ROSA - OAB:7715/MT, LUÍZA FERRAZ CARRARA - 

OAB:367749, PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10430, 

PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - OAB:21.585, THAYELLE 

CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - OAB:17623/O, THIAGO DABINER 

FERNANDES - OAB:12049, VÊNDULA LOPES CORREIA - OAB:25.631/O

 Certifico que encaminho intimação da requerente para manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 312/314.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 588410 Nr: 11591-10.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AKYO INOUYE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUNIR FEGURI - OAB:0516/MT, 

SEBASTIAO M. PINTO FILHO - OAB:1113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO PIRES RAMOS - 

OAB:19616/SP

 A par de tais considerações, considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do 

Provimento nº 004/2008/CM c/c Resolução nº11/2017/TP, bem assim, a 

hipótese do art. 44 do CPC, DECLINO ex officio da COMPETÊNCIA 

jurisdicional para conhecer e processar a presente ação em favor de uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Capital.Procedam-se 

as baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível 

competente.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059109-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA TEIXEIRA PEREIRA (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)

 

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: 1059109-55.2019.8.11.0041 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 167 de 744



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 auto composição 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 Fevereiro 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: 1059112-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU VIEIRA DE SIQUEIRA (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)

 

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: 1059112-10.2019.8.11.0041 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 auto composição 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 Fevereiro 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1059278-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/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: 1059278-42.2019.8.11.0041 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 auto composição 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 Fevereiro 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: 1059181-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (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: 1059181-42.2019.8.11.0041 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 auto composição 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 Fevereiro 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: 1019126-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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: 1019126-83.2018.8.11.0041 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 auto composição 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 Fevereiro 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
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Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059884-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETH LEONTINA PINTO DE SOUZA (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)

 

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: 1059884-70.2019.8.11.0041 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 auto composição 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 Fevereiro 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: 1060307-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BATISTA 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara Cível Processo: 

1060307-30.2019.8.11.0041 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 auto 

composição 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 

Fevereiro 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: 1060321-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE INACIO DA SILVEIRA (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: 1060321-14.2019.8.11.0041 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 auto composição 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 Fevereiro 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: 1060363-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA 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)

 

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: 1060363-63.2019.8.11.0041 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 auto composição 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 Fevereiro 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: 1007460-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GUILHERME DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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: 1007460-17.2020.8.11.0041 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 
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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 auto composição 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 Fevereiro 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: 1007644-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIELE PEDRO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara Cível Processo: 

1007644-70.2020.8.11.0041 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 auto 

composição 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 

Fevereiro 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: 1045567-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PARREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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: 1045567-67.2019.8.11.0041 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 auto composição 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 Fevereiro 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: 1029057-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSMAR DOS ANJOS OLIVEIRA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara Cível Processo: 

1029057-76.2019.8.11.0041 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 auto 

composição 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 

Fevereiro 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: 1028776-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ARAUJO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (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: 1028776-23.2019.8.11.0041 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 auto composição 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 Fevereiro 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: 1054536-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGMAR MARQUES INDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (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: 1054536-71.2019.8.11.0041 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 auto composição 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 Fevereiro 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: 1052174-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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: 1052174-96.2019.8.11.0041 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 auto composição 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 Fevereiro 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: 1005536-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DA SILVA PEREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (REU)

AGEMED SAUDE S/A (REU)

BACKOFFICE GESTAO FINANCEIRA LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005536-68.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

MARIO DA SILVA PEREIRA FILHO REU: AGEMED SAUDE S/A, 

COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA, 

BACKOFFICE GESTAO FINANCEIRA LTDA VISTOS, AÇÃO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA aventada por 

MARIO DA SILVA PEREIRA FILHO em desfavor de AGEMED SAÚDE, 

COOPERATIVA DE USUÁRIOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e 

BACKOFFICE GESTÃO FINANCEIRA LTDA, visando a suspensão de 

cobrança reputada indevida ante ao suposto cancelamento da relação 

contratual por portabilidade. Instado a comprovar a condição de 

hipossuficiência e complementar a probabilidade do direito à concessão da 

tutela vindicada (Id.29077082), o Autor emendou a inicial na forma do 

Id.29151547. É o necessário. DECIDO De proêmio, no tocante à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou 

fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que 

se impõe. Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do referido códex. Tratando-se de lide que 

tem por base a NEGATIVA/RESCISÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL, 

mostra-se descabido exigir da parte Autora PROVA sobre este aspecto, 

de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e 

consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada 

à parte Requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito 

postulado. Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que em casos 

desse jaez, a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito pode 

gerar abalo comercial à parte Autora, exsurgindo na maioria das vezes 

prejuízos irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos 

que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas 

obrigações. Além do mais, importa evidenciar que ao caso em apreço é 

totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3º do art. 300 do 

CPC, uma vez que a presente medida não acarretará prejuízo à parte 

Requerida, tendo em vista que se esta provar, posteriormente, quando da 

apresentação de contestação ou mesmo durante a fase instrutória, a 

existência do débito, o lançamento do nome do devedor nos referidos 

cadastros poderá ser novamente realizado. ANTE AO EXPOSTO, com 

fulcro no art. 300, §2º do CPC, DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que as Requeridas AGEMED SAÚDE, 

COOPERATIVA DE USUÁRIOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e 

BACKOFFICE GESTÃO FINANCEIRA LTDA, no prazo de 48h (quarenta e 

oito horas) EXCLUA os dados da parte Autora MARIO DA SILVA PEREIRA 

FILHO dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e 

CONGÊNERES), no que concerne ao débito ora discutido, se abstendo de 

realizar qualquer tipo de cobrança, sob pena de responsabilidade civil e 

criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa diária que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, para 

conhecimento da ação e, querendo, apresente sua resposta no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, e compareça à audiência de conciliação prevista 

no artigo 334, com as advertências do artigo 335, ambos do CPC, a ser 

designada pela Secretaria Judicial e realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive a existência de emenda a inicial. Fica a parte 

Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. DETERMINO AINDA O CUMPRIMENTO DA 

PRESENTE MEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA SERVINDO 

A PRESENTE COMO MANDADO. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1054679-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALBERTO LUIZ DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT15771-O (ADVOGADO(A))

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ZIGOSKI (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054679-60.2019.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

ALBERTO LUIZ DIAS REU: MARCELO ZIGOSKI VISTOS, RECEBO a 

EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL do Id.27217855 e, ato 

contínuo, ACOLHO as justificativas acerca do inadequado pedido de 

despejo liminar, uma vez que o imóvel encontra-se abandonado, segundo 

o Autor. Desta feita, a desocupação do imóvel antes de rescindido 

formalmente o contrato de locação, não ilide a necessidade de se 

constatar oficialmente os fatos noticiados na inicial, principalmente para 

que ocorra a imissão liminar do Autor na posse. A propósito, o artigo 66 da 

Lei do Inquilinato, estabelece que a imissão imediata do locador na posse 

do objeto da locação, é legitima no caso de abandono do imóvel no curso 

da ação, que será precedida de auto de constatação, sob pena de 

representar exercício arbitrário das próprias razões. Com efeito, diante do 

exposto, recebida a emenda a inicial substitutiva, profiro a seguinte 

decisão: 1) DECLARO prejudicado o pedido de desocupação/liminar de 

despejo formulado inicialmente pelo Autor, porquanto o imóvel encontra-se 

desocupado. 2) Conseguinte, DETERMINO a expedição de MANDADO DE 

CONSTATAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE do imóvel residencial objeto do 

contrato de locação do Id.26371308, localizado na Rua Paranaíba, nº 200, 

Bairro Nova Cuiabá, na cidade de Cuiabá-MT, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça no ato do cumprimento do mandado, confeccionar certidão 

pormenorizada do estado do imóvel e suas instalações, incluindo registro 

fotográfico, se necessário e, posteriormente, imitir o Autor locador 

ALBERTO LUIZ DIAS na posse do bem, inclusive com a remoção dos 

móveis que, porventura, lá se encontrarem, ficando o representante legal 

da parte Autora nomeado ao encargo de fiel depositário. No objetivo de 

efetivar com mais concretude a ordem judicial, DETERMINO que o Sr. 

Oficial de Justiça comunique previamente à Secretaria deste Juízo a data e 

horário em que será realizada a referida diligência. Com as informações, 

INTIME-SE a parte Autora e seu representante postulatório, para 

acompanharem o Meirinho no cumprimento de seu mister, atentando-se a 

Secretaria para que a comunicação seja a efetuada em tempo hábil, 

certificando a ocorrência nos autos. Fica desde já deferido o reforço 

policial e arrombamento do imóvel locado, caso seja necessário, servindo 

a presente como mandado. 3) No mesmo ato da intimação, CITE-SE a parte 

Requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, ou 

para no mesmo prazo purgar a mora, conforme disposto no artigo 62 da 

Lei nº8.245/91, fazendo-se constar do mandado as advertências legais. 

Efetuada a purga da mora, fica desde já, autorizado o levantamento dos 

valores depositados mediante alvará, de acordo com inciso IV, do art. 62, 

da Lei n. 8.245/91. 4) DETERMINO a retirada da visibilidade dos 

documentos que não constam na lista da pág.12 da emenda do 

Id.28721858, e que instruem a petição inicial anexada no Id.26370884. 

Decorrido o prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e voltem os autos 

conclusos para análise de pedido com urgência. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017394-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DONIZETE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SELLES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017394-33.2019.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: KEILA DONIZETE VASCONCELOS REQUERIDO: LUCIANA 

SELLES VISTOS, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por KEILA 

DONIZETE VASCONCELOS em desfavor de TERCEIROS POSSUIDORES, 

qualificado na emenda a inicial do Id.27562265 na pessoa de LUCIANA 

SELLES, em que a parte Autora pretende em sede de tutela de urgência: 

[...] a) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, para determinar a 

BUSCA E APREENSÃO da motocicleta Modelo JTA/SUZUKI Intruder 125, 

ano de fabricação 2007, Placa KAQ3614, Chassi 9CDNF41AJ7M036627, 

Renavam 914774603, com a consequente expedição de OFÍCIO AO 

DETRAN a fim de determinar o BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVÉS DO 

SISTEMA RENAJUD enquanto não for localizado o veículo e seu atual 

possuidor. [...] (Id.19608147 pág.11), emendado no Id.27562265 para os 

seguintes termos: [...] a) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, para 

determinar, liminarmente, o BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO 

ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD (RESTRIÇÃO TOTAL) da motocicleta 

Modelo JTA/SUZUKI Intruder 125, ano de fabricação 2007, Placa 

KAQ3614, Chassi 9CDNF41AJ7M036627, RENAVAM 914774603, com a 

consequente expedição de OFÍCIO AO DETRAN para que a restrição 

permaneça até que efetivamente seja realizada a transferência da 

motocicleta para seu atual possuidor. b) Requer ainda, em razão dos fatos 

narrados, A CONCESSÃO LIMINAR, de forma “initio littis” e “inaudita altera 

pars”, para os fins de a Requerida SER OBRIGADA, de imediato a tomar as 

providências necessárias para transferência da motocicleta para o seu 

nome; Caso a Requerida não seja a atual possuidora, OBRIGAR a mesma 

a indicar com precisão as informações para quem vendeu a motocicleta; 

[...]. Após reiteradas oportunidades de emenda (Id.19627275, Id.20619415 

e Id.26674944, e concedida a gratuidade (Id.20619415), a parte Autora 

retificou o polo passivo, vindo-me conclusos. É o necessário. DECIDO. As 

tutelas provisórias de urgência (CPC, art. 294), ainda que possuam caráter 

satisfativo ou conservativo, devem ser pleiteadas com fundamento no 

artigo 300 e seguintes do CPC, ressaltando que ainda se for postulada em 

caráter antecedente (arts. 303 a 310 do CPC), deve a petição inicial indicar 

o pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar/assegurar, o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Conseguinte, para o deferimento da tutela provisória de 

urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil. In casu, nada obstante os argumentos da parte Autora, 

entendo que nem mesmo a certeza da relação jurídica existente entre as 

partes foi corroborada de maneira verossímil capaz de sustentar uma 

medida provisória restritiva tão gravosa. Ademais, a lamentável ausência 

de cautela da Requerente na realização do negócio denunciado, o qual 

confessa que adquiriu veículo em seu nome para terceiro e não se 

respaldou dos cuidados indispensáveis à sua condição de titular do 

domínio do veículo, são frágeis para afastar a boa-fé presumida da 

terceira possuidora que, ao menos deveria ter recebido os documentos 

necessários ao cumprimento da obrigação de fazer perseguida nesta 

demanda, qual seja, a transferência da titularidade do automóvel. Com 

efeito, em uma análise perfunctória, sem desconsiderar os dissabores e 

os danos aparentemente suportados pela Requerente com a negociação 

“mal resolvida” envolvendo seus dados pessoais, nesta prematura fase 

processual, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos 

necessários à prolação de um provimento jurisdicional reversível para 

ambas as partes. Além disso, a matéria de fato encontra-se pautada em 

prova unilateral extremamente frágil que, isoladamente, não afastam a 

exceção do contrato não cumprido, recomendando-se neste momento 

aguardar a formação da triangulação processual, viabilizando o exercício 

constitucional do direito de defesa, bem como a elucidação segura da 

probabilidade do direito vindicado liminarmente. Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de urgência 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória e dispensa a análise da presença dos demais 

requisitos, quais sendo, os da urgência à concessão da medida, 

impondo-se a triangulação do feito e a devida instrução processual, com o 

exercício do contraditório e ampla defesa, a fim de que o juízo forme seu 

livre convencimento. Ademais, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos 

requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e 

comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a 
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qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, recebo as emendas a inicial 

apresentadas pela Requerente e, por não estarem presentes os 

pressupostos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido 

de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial. RETIFIQUE-SE o polo 

passivo da ação na forma da emenda do Id.27562260, CERTIFIQUE-SE. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, contestar a demanda, consignando 

as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. 

Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, principalmente a existência de inúmeras emendas a 

inicial. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1047883-53.2019.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

VIEIRA DE CAMARGO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME REU: ARDONIL 

MANOEL GONZALEZ JUNIOR VISTOS, AÇÃO DE COBRANÇA aviada por 

VIEIRA DE CAMARGO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA em 

face de ARDONIL M GONZALES JUNIOR, objetivando a satisfação de 

crédito oriundo de negócio jurídico (venda de equipamentos para academia 

de musculação/ginastica) supostamente inadimplidos pelo Réu, gerando 

um débito no valor de R$25.495,42 (vinte e cinco mil, quatrocentos e 

noventa e cinco reais com quarenta e dois centavos), com pedido de 

tutela de urgência cautelar de arresto de ativos financeiros da parte 

Requerida. Comprovado o recolhimento das custas processuais no 

Id.25338005, instada a ratificar oficialmente as provas produzidas 

unilateralmente (Id.25398636), a Autora atendeu ao chamado da justiça no 

Id.25964160. Vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO De proêmio, 

esclareço que a concessão do arresto patrimonial em sede liminar é 

necessário para tanto que se demonstre, além da probabilidade do direito, 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isto porque, na 

sistemática do CPC/2015, o arresto cautelar passou a compor uma das 

modalidades de tutela de urgência de natureza cautelar, in verbis: artigo 

301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Dessa forma, para seu deferimento, necessária a 

presença dos elementos autorizadores da concessão da tutela de 

urgência, enumerados no artigo 300, caput, do referido Diploma Legal, 

quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, 

a relação jurídica entre as partes está representada pelos documentos 

anexados, bem como a constituição do réu em mora. Entretanto, a 

existência do crédito/débito/relação jurídica litigada, por si só, são 

insuficientes para sustentar o pleito cautelar nos termos pretendidos pela 

Autora, porquanto, nem mesmo a união de todos esses elementos afasta 

a exceção do contrato não cumprido, principalmente no rito processual 

ordinário eleito pela Requerente. Além disso, não vislumbro indícios de 

insolvência, ou do risco o resultado útil do processo, ao ponto de violar o 

exercício do seu direito de defesa ou de satisfazer o débito 

voluntariamente. É pertinente a precaução da Exequente porém, as 

alegações e os documentos juntados para a instrução da tutela não 

revela, por ora, que o Réu esteja dilapidando seu patrimônio ou se 

ausentará/omitirá para frustrar o processo, não sendo possível dar 

procedência ao pleito cautelar liminarmente, de forma a mitigar 

injustificadamente o exercício do direito de defesa. Nesse sentido é a 

jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça: TJMT: GAB. DES. DIRCEU 

DOS SANTOS RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1003913-34.2016 - PJEAGRAVANTE: DESTAK ESQUADRIAS LTDA. 

A G R A V A D A :  L U M E N  S . / A .  C O N S T R U T O R A  E 

INCORPORADORA.EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR 

(ARRESTO) – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL 

DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO 

DEMONSTRADOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que 

devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de 

urgência (art. 300 do CPC).Inexistindo comprovação acerca da insolvência 

da empresa agravada, bem como que esta esteja alienando bens para se 

furtar eventual condenação, impõe-se o indeferimento do arresto até que 

sobrevenham novos elementos de convicção. (DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 03/03/2017) TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE. PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO. NÃO CABIMENTO. 

AUSÊNCIA DA PROVA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. 

DECISÃO MANTIDA. Não se encontram demonstrados a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 932, inciso II, cumulado com o artigo 300, caput, ambos do 

Código de Processo Civil. Nota-se que, lastreada em inadimplemento de 

cheques e na existência de diversos apontamentos desabonadores, a 

recorrente pretende o arresto de bens da agravada, pessoa jurídica, sob 

o prisma de que a mesma está atuando de forma desleal no comércio, com 

intuito de fraudar credores. Ocorre que, tais fundamentos, embora 

indiquem a existência de uma dificuldade financeira da recorrida, não 

conduzem à conclusão de que a mesma está dilapidando seu patrimônio 

ou tentando se furtar ao pagamento de credores, ao menos nesta fase 

cognitiva da ação. Não basta, portanto, a dificuldade econômica para se 

decretar arresto de bens. Agravo não provido. (Décima Segunda Câmara 

de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2257756-90.2016.8.26.0000, 

Comarca de São Paulo, Relatora Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 

21.02.2017) Portanto, em cognição sumária, não é possível vislumbrar os 

requisitos caracterizadores da probabilidade do direito e da urgência, 

sendo o indeferimento do pleito medida que se impõe, ao menos nesta 

prematura fase processual. Derradeiro, a presente decisão não possui 

caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, em caso de 

demonstração futura dos requisitos indispensáveis ao deferimento do 

pedido, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer 

tempo. ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda a inicial do Id.25964160, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada na exordial pela Autora 

VIEIRA DE CAMARGO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, contestar a demanda, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil, 

inclusive a existência de emenda com complementação documental. Por 

derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008387-80.2020.8.11.0041. (MF) 

AUTOR(A): MARCUS VINICIUS ALVES BERNARDES BOTELHO REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, 

Considerando que a ré ainda não foi citada, nos termos do art. 329, I do 

CPC, DEFIRO o aditamento da exordial juntado no id 29620292, para 

inclusão do pedido de tutela de urgência. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE 

CONSUMO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEPÓSITO, com pedido de tutela 

antecipada de urgência, aviada por MARCUS VINICIUS ALVES 

BERNARDES BOTELHO em face da ENERGISA – MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pugnando em sede de tutela de 

urgência que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/2532048-2 de titularidade do 

Autor, bem como de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

e que as contas referentes à recuperação de energia no valor de R$ 

6.489,90 e R$ 6.705,49 (com vencimento em 30/03/2020) fiquem 

suspensas até o final da presente demanda. Assevera ainda o 

Requerente que sua residência possui instalação de unidade geradora 

fotovoltaica e que o consumo da residência girava em torno de 723 

KWh/mês, salientando que após a inspeção técnica realizada no dia 

28/10/2019 em que ensejou a cobrança relativa a suposta recuperação de 

energia e a troca do medidor, sua média de consumo de energia aumentou 

abruptamente e de forma desproporcional para aproximadamente 3000 

KWh/mês. Discorre sobre a irregularidade (ausência) de procedimento 

administrativo adotado pela Requerida e de não ter praticado qualquer ato 

que pudesse ensejar sua responsabilidade sobre eventuais defeitos no 

aparelho medidor. Vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO. Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. O caso em apreço, 

consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, 

isso porque a Requerida como prestadora de serviço é parte não 

vulnerável na relação de consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir com 

o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames da 

Lei Consumerista. Em análise perfunctória, no que tange a alegação de 

elevação do consumo desproporcional nas faturas posteriores a outubro 

de 2019 (aproximadamente 3.000 KWh/mês), vislumbro plausibilidade na 

alegação do autor diante dos documentos acostados de que residem 

somente 04 (quatro) pessoas no imóvel, dois adultos e duas crianças, 

além da família encontrar-se viajando por 07 (sete) dias no mês de 

novembro e 15 (quinze) dias no mês de dezembro, conforme consta no id 

29603067 e 29603070, o que não justificaria o aumento abrupto do 

consumido de energia, diante do imóvel encontrar-se fechado nesse 

período. Assim, considerando que a boa-fé é presumida, somado às 

prerrogativas consumeristas de proteção integral ao consumidor no risco 

de abuso comercial do fornecedor, ao impor obrigação onerosa 

desproporcional ou desconhecida pelo consumidor, reputo evidente a 

presença da probabilidade do direito autoral, visando, sobretudo a 

manutenção do fornecimento do serviço público essencial na unidade do 

Autor, sem qualquer tipo de cobrança restritiva até a apuração da verdade 

real. Igualmente, em se tratando de débito decorrente de diferença de 

consumo, não obstante o julgamento do Tema 669 dos Recursos 

repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no 

sentido que o corte de energia em razão de suposta fraude no medidor 

apurado unilateralmente pela empresa concessionaria é ilegal: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, 

UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno 

aviado contra decisão publicada em 17/08/2016, que, por sua vez, julgara 

recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na 

origem, trata-se de de ação ordinária, proposta pelo agravado em 

desfavor da Companhia Luz e Força Santa Cruz, objetivando, em síntese, 

a sua condenação ao pagamento dos danos por ele suportados, em 

dobro, em decorrência da indevida paralisação do fornecimento de energia 

elétrica. III. O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência 

desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no 

medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. A 

propósito: "O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos 

essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de 

consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 

Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No 

mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA 

HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 

295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal 

Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; 

AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 

967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017) Entendimento seguido pelo nosso 

Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA NÃO REALIZADA 

– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ILEGAL – DANO MORAL – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. “(...) O Tribunal de origem, em consonância com a 

jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de 

suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela 

concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento 

de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela 

concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 

405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; 

AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER 

(Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo 

interno improvido.”(AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 

08/03/2017). (Ap 52759/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017) Da mesma forma, o perigo de 

dano e de causar prejuízos à parte Requerente se autorizada ou mantida a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica decorre da própria 

situação, sobretudo em se tratando de bem essencial/fundamental nos 

dias atuais. Por oportuno, assinalo que a presente decisão poderá ser 

revista em caso de apresentação de elementos capazes de reformar a 

convicção do juízo, sendo portanto totalmente reversível a medida. Por fim, 

entendo desnecessária a prestação de caução pela parte Requerente, 

para fins de concessão da medida liminar, porquanto, como dito, não há 

perigo de irreversibilidade uma vez que o débito ora questionado se 

eventualmente existente poderá ser recebido pela concessionária 

amigavelmente ou através da devida ação judicial. ANTE O EXPOSTO, 

recebo a emenda do id 29620292, e com fulcro no art. 300 do CPC, 

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para o fim 

de DETERMINAR que a Requerida ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: 1) SUSPENDA a cobrança dos valores 

referentes à RECUPERAÇÃO DE CONSUMO da Unidade Consumidora nº 

6/2532048-2, no importe de R$ 6.489,90 e R$ 6.705,49 (com vencimento 

em 30/03/2020), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – 

CDC), além de recair em MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), em caso de descumprimento. 2) SE ABSTENHA de 

incluir os dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, no que 

concerne ao débito ora discutido, e de suspender o fornecimento dos 

serviços na Unidade Consumidora de titularidade da parte Autor MARCUS 

VINICIUS ALVES BERNARDES BOTELHO, ou se for o caso, 

RESTABELEÇA no prazo de 48 horas o serviço eventualmente suspenso, 
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até ulterior deliberação, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 

71 – CDC), além de recair em MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), em caso de descumprimento. 3) SUBSTITUA DO 

APARELHO MEDIDOR da unidade consumidora da residência do Autor 

“NOVAMENTE”, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ficando a 

Requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

como fiel depositária do ATUAL aparelho instalado sem o 

acompanhamento/anuência do Autor, a fim de garantir o resultado útil de 

futura prova pericial técnica, DEVENDO comunicar o juízo com 

antecedência plausível o dia e a hora que ocorrerá o ato administrativo, a 

fim de viabilizar a participação do Requerente e/ou seu representante 

legal/postulatório, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – 

CDC), além de recair em MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), em caso de descumprimento. INTIME-SE a Ré para no 

prazo de prazo de 15 (quinze) dias comprovar o atendimento desta ordem 

e assumir o encargo legal determinado, sob pena de responsabilidade civil 

e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento. 4) DEFIRO a 

consignação em juízo dos valores incontroversos confessados pelo Autor 

em relação ao faturamento mensal ocorrido a partir de 06/02/2020, ATÉ 

que ocorra a substituição do atual aparelho medidor instalado na unidade 

consumidora sub judice, na forma ordenada no item 3 desta decisão. 

INTIME-SE o Autor no prazo de 15 (quinze) dias comprovar a consignação 

integral do valor incontroverso calculado até a data indicada (06/02/2020). 

Doravante, DETERMINO ao Requerente a consignação sucessiva e 

mensal, do equivalente incontroverso vincendos, até o dia 15 (quinze) de 

cada mês, devendo instruir a comunicação do depósito, com a respectiva 

fatura vincenda emitida pela Requerida, enquanto não for comprovado nos 

autos o cumprimento do item 3 pela Ré. Saliento que, o descumprimento 

deste item 4 pelo Requerente, poderá implicar na revogação total ou 

parcial desta decisão, ou ainda na expropriação forçada da obrigação de 

pagar estabelecida. 5) Derradeiro, CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida 

para conhecimento da ação bem como para comparecer a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser designada pela Secretaria 

Judicial, por meio do sistema virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré 

ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, 

que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001658-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORDILEI CALDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001658-09.2018.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

ORDILEI CALDEIRA REU: LIBERTY SEGUROS S/A VISTOS, Com fulcro nos 

artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003890-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1003890-91.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Trata-se processo redistribuído pela 8ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá-MT por dependência, a qual fora proposta uma ação idêntica de n° 

21751-83.2013.811.0041 – código nº 815299, a qual foi extinta sem 

resolução do mérito em 18/12/2015, a par disso, estando o feito 

devidamente instruído, passo a julgar o feito. ELISABETE GOMES 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA da 

diferença do benefício do seguro obrigatório em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 12/08/2012, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando “membro superior 

(fratura no ombro –D com cirurgia)”. Discorre a Autora em sua inicial ter 

recebido administrativamente o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta 

e três reais e setenta e cinco centavos), requerendo a procedência da 

ação com a condenação da Requerida ao pagamento da diferença do 

Seguro Obrigatório no montante de R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), em razão de sua 

invalidez, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, mais 

correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da data do 

evento danoso, com fulcro nas súmulas n. 43 e 54 do STJ e art. 398 do 

código civil, os quais deverão incidir até o dia em que a seguradora 

efetuar o pagamento integral do referido seguro. Requereu ao final, a 

condenação do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no 

importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Despacho de id. 12062306, determinando a emenda da petição inicial, 

juntando a cópia do Requerimento administrativo. Requerimento de emenda 

no id. 12159938/12160240. Despacho de id. 12330014, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação. 

Petição de habilitação nos autos no id. 13753115/13753258. A Requerida 

apresentou contestação id. 14167457 arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da inicial por ausência de 

documentos essenciais a propositura da ação, a carência da ação por 

falta de interesse processual, alegando que já houve o efetivo pagamento 

da cobertura devida no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), administrativamente. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial ante o reconhecimento da 

prescrição como prejudicial de mérito, tendo em vista ter transcorrido o 

prazo de 03 (três) anos a data da propositura da ação, a ausência de 

provas da invalidez permanente e definitiva, a falta de nexo causal entre a 

lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu ainda, 

pela impossibilidade de inversão do ônus da prova. sustentou também que 

o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. A Autora foi submetida a 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 14411356. Juntada de diligência no id. 

15355796/15355797. Decisão de id. 16723179, determinando a 

redistribuição do feito a este juízo. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 
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SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA 

DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que 

tange a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da 

Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os 

documentos necessários para a propositura da ação. Além disso, 

presumem-se verdadeiros os documentos juntados nos autos. Portanto, 

não acolho a preliminar de inépcia da inicial. PRELIMINAR - DO 

PAGAMENTO EFETUADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. O Superior 

Tribunal de Justiça já assentou que a quitação dada pelo beneficiário do 

seguro DPVAT não o impede de pleitear o recebimento da quantia 

restante, sendo absolutamente dispensável a desconstituição do termo de 

quitação ou a prova de existência de eventual vício de consentimento. A 

propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 

"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. 

Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. Ao se defender, arguiu a Requerida à prescrição do 

direito de ação, como matéria prejudicial do exame meritório do pedido, ao 

fundamento de ter sido a pretensão ajuizada após o decurso do prazo a 

que alude o art. 206, § 3º, do Código Civil vigente e Súmula 405 STJ. A 

arguição não merece acolhimento. Dos documentos apresentados, verifico 

que a parte Autora interpôs ação no dia 20/02/2018. Ocorre que o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional na ação de indenização 

decorrente de acidente automobilístico se inicia com a ciência inequívoca 

da extensão dos danos sofridos pela vítima, o que in casu somente 

ocorreu com a elaboração do laudo pericial confeccionado no id. 

14411356, portanto, não há que se falar em prescrição trienal. Sobre o 

tema, o STJ editou a Súmula 278, segundo a qual: “O termo inicial do prazo 

prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve 

ciência inequívoca da incapacidade laboral”. Nesse mesmo diapasão o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O 

SEGURADOTEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

REEXAME DE FATOS EPROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. 

- Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional 

para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório – 

DPVAT - é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, do novo 

Código Civil. 2. - "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral. - Súmula n. 278/STJ" (AgRg no REsp 1.002.620/RS, 

Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 24.5.2010). 3. - À vista 

das circunstâncias fáticas da causa, o Tribunal de origem entendeu que o 

início da contagem do prazo prescricional deveria ocorrer a partir das 

informações do laudo pericial. Assim, o acolhimento da pretensão recursal 

demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é 

vedado pela Súmula 7/STJ. 4. - Agravo Regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 221421 SP 2012/0175465-6. Órgão julgador: T3 – terceira turma. 

Publicação: 05/11/2012. Julgamento: 16/10/2012. Relator: Ministro Sidnei 

Beneti).(grifei) O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado 

o Boletim de ocorrência e Boletim de atendimento (id. 11832986), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14411356, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos 

da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

reconheceu que efetuou em sede administrativa o pagamento, em favor do 

Autor, a importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), de acordo com o sinistro de nº. 3160023071. 

De outro lado, quanto ao valor da indenização, a orientação jurisprudencial 

do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula 

n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez”. A par disso, não há se acolher a pretensão Autoral 

visando o recebimento integral do valor da indenização, restando somente 

analisar se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pela parte Requerente. Desta feita, 

infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 24282430 que foi 

constatado tão somente a lesão no membro superior esquerdo, com 

repercussão moderada de 50% (cinquenta por cento), da capacidade 

laborativa do membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, o valor da 

indenização deveria corresponder R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais),Todavia, diante do pagamento administrativo efetuado 

pela Requerida no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), subsiste, portanto, uma diferença de R$ 

3.881,25 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, imperioso grafar que foi atribuído à causa o 

valor de R$ 13.500,00 e a parte Requerente logrou êxito em obter 

indenização de R$ 3.881,25 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e 

vinte e cinco centavos). Entrementes, não há se falar em fixação da verba 

honorária em percentual sobre o valor da causa, posto que houve 

condenação em valor certo, sendo certo ainda que a fixação de referida 

verba em percentual sobre o valor da condenação, mesmo que 

considerados os parâmetros dispostos no §2º do artigo 85 do CPC, não 

alcançaria sequer o valor de 01 salario mínimo. Nesse encalço, ao tempo 

em que a fixação da verba honorária deve observar o princípio da 

razoabilidade, consoante dispõe o §8º do artigo 85 do CPC, deve também 

resignar-se a montantes proporcionais à relevância e vantagem 

econômica da causa, os quais são um dos aspectos de equidade de que 

trata o artigo 85,§8º do CPC, levando ainda em consideração o fato da 

matéria posta em debate não ser de alta indagação, razoável a fixação 

dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais). ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pagar a 

Requerente ELIZABETE GOMES, a quantia de R$ 3.881,25 (três mil, 

oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à 

complementação da indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 12/08/2012 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040207-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. S. (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))

Outros Interessados:

CLENIS GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1040207-88.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28255044 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 27812962 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 27812962 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 28255044. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003208-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA LELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1003208-39.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28476300 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 28415148/28415153 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se 

ALVARÁ do valor depositado no id. 28415153 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 28476300. Custas 

remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do 

CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035406-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ZEFERINO DE PAULA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1035406-95.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

SILVIO ZEFERINO DE PAULA JUNIOR devidamente qualificado na inicial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 20/01/2019, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando “fratura no côndilo do fêmur distal e patela direito”. Discorre o 

Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar o ônus processual, que a 

Requerida seja citada a comparecer à audiência de conciliação, a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e 

que a ação seja julgada totalmente procedente, com a condenação da 

Requerida ao complemento do valor do seguro Obrigatório no importe de 

R$ 7.762,50 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), com juros a partir da provocação e a correção monetária com 

o índice INPC, a partir da data que entrou em vigor a medida provisória nº 

340/2006, ou alternativamente, que seja a aplicada a partir da data do 

acidente. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios. Despacho inicial no id. 22560531. 

Petição de habilitação nos autos no id. 25849280. A Requerida apresentou 

contestação id. 25849808 arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a incorreção do valor da causa, e a inépcia da inicial 

por ausência de documentos essenciais a propositura da ação, a carência 

da ação por falta de interesse processual, alegando que já houve o 

efetivo pagamento da cobertura devida no valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

administrativamente em 28/06/2019. No mérito, requereu pela 

improcedência do pedido inicial ante a regularidade do valor pago 

administrativamente e a ausência de especificação do motivo pelo qual a 

parte Autora entende fazer jus à complementação, a ausência de provas 

da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato 

do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta 

de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez, sustentou que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26685376. A parte 

Requerente no id. 28141817, manifestou concordância com o exposto 

laudo pericial. Impugnação à contestação no id. 28930590/28934991. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. PRELIMINAR- CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DO PAGAMENTO EFETUADO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que 

a quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de 
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pleitear o recebimento da quantia restante, sendo absolutamente 

dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a prova de 

existência de eventual vício de consentimento. A propósito, confira-se: 

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 

RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de 

forma plena e geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum 

legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em 

renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua 

complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP Relatora Min. 

NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). "CIVIL. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. 

RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo 

beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe 

de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe 

de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado 

o Boletim de ocorrência (id. 22544275) e Boletim de atendimento (id. 

22544277), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

26685376, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

reconheceu que efetuou em sede administrativa o pagamento, em favor do 

Autor, a importância de R$ 1.687,50 (mil seicentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), de acordo com o comprovante no id. 25849809. De 

outro lado, quanto ao valor da indenização, a orientação jurisprudencial do 

E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula 

n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez”. A par disso, não há se acolher a pretensão Autoral 

visando o recebimento integral do valor da indenização, restando somente 

analisar se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pela parte Requerente. Desta feita, 

infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 24282430 que foi 

constatado tão somente a lesão no membro inferior esquerdo, com 

repercussão moderada de 50% (cinquenta por cento), da capacidade 

laborativa do membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, o valor da 

indenização deveria corresponder R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais),Todavia, diante do pagamento administrativo efetuado 

pela Requerida no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), subsiste, portanto, uma diferença de R$ 

3.037,50 (três mil, e trinta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, 

em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, imperioso grafar que foi atribuído à causa o valor de R$ 

7.762,50 e a parte Requerente logrou êxito em obter indenização de R$ 

3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavo). Entrementes, 

não há se falar em fixação da verba honorária em percentual sobre o 

valor da causa, posto que houve condenação em valor certo, sendo certo 

ainda que a fixação de referida verba em percentual sobre o valor da 

condenação, mesmo que considerados os parâmetros dispostos no §2º 

do artigo 85 do CPC, não alcançaria sequer o valor de 01 salario mínimo. 

Nesse encalço, ao tempo em que a fixação da verba honorária deve 

observar o princípio da razoabilidade, consoante dispõe o §8º do artigo 85 

do CPC, deve também resignar-se a montantes proporcionais à relevância 

e vantagem econômica da causa, os quais são um dos aspectos de 

equidade de que trata o artigo 85,§8º do CPC, levando ainda em 

consideração o fato da matéria posta em debate não ser de alta 

indagação, razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (hum mil reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente SILVIO ZEFERINO DE PAULA 

JUNIOR, a quantia de R$ 3.037,50 (três mil, e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à complementação da indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 20/01/2019 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 

(hum mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1035231-04.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

ROSIBERTO LUIZ DE OLIVEIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 08/01/2019 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando 

“fratura da tíbia esquerda”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a 

concessão da justiça gratuita, em razão de não possuir condições de 

suportar as custas e despesas processuais, e a condenação da 

Requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório no montante de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da data do 

evento danoso. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Despacho inicial de id. 22535619. Petição de habilitação nos 

autos no id. 23820007. Correspondência devolvida no id. 25231373. A 

Requerida apresentou contestação id. 26651803, arguindo em preliminar a 

exceção de incompetência territorial, aduzindo não ser o foro competente, 

a impugnação da justiça gratuita e pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de 

nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 178 de 744



conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27284741. Juntada de 

procuração e substabelecimento no id. 27469947/27469950. Impugnação 

à contestação corroborada id. 28943452. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR – 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. Com relação à alegação de incompetência 

do foro o STJ em sua Súmula 540 asseverou o seguinte: “Na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre 

os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do 

réu". Desta forma, não há razão para acolhimento da preliminar 

supramencionada uma vez que o Autor propôs a ação no domicilio do Réu. 

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA No que tange a 

preliminar arguida pela parte Requerida, não vejo razão pois, a parte 

Requerente corroborou em sua exordial que declara em que não encontra 

em condições financeiras de suportar o ônus processual, anexando ao 

pedido à declaração de hipossuficiência (id. 22508916), assinada de 

próprio punho se responsabilizando por suas informações, e que este 

pedido fora deferido no despacho de id. 22535619. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 22508926) e Ficha de Atendimento 

(id. 22508924), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 27284741, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

reconheceu que efetuou em sede administrativa o pagamento, em favor do 

Autor, a importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), de acordo com o comprovante de pagamento de id. 

26651804. De outro lado, quanto ao valor da indenização, a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. A par disso, não há se acolher a 

pretensão Autoral visando o recebimento integral do valor da indenização, 

restando somente analisar se o montante pago administrativamente 

corresponde às lesões decorrentes do acidente sofrido pela parte 

Requerente. Desta feita, infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 

2194887 que foi constatado tão somente a lesão no membro inferior 

esquerdo, com repercussão moderada, de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, 

com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, o 

valor da indenização deveria corresponder R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais),Todavia, diante do pagamento 

administrativo efetuado pela Requerida no valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), subsiste, 

portanto, uma diferença de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, imperioso grafar que foi atribuído à causa o 

valor de R$ 13.500,00 e a parte Requerente logrou êxito em obter 

indenização de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Entrementes, não há se falar em fixação da verba honorária 

em percentual sobre o valor da causa, posto que houve condenação em 

valor certo, sendo certo ainda que a fixação de referida verba em 

percentual sobre o valor da condenação, mesmo que considerados os 

parâmetros dispostos no §2º do artigo 85 do CPC, não alcançaria sequer o 

valor de 01 salario mínimo. Nesse encalço, ao tempo em que a fixação da 

verba honorária deve observar o princípio da razoabilidade, consoante 

dispõe o §8º do artigo 85 do CPC, deve também resignar-se a montantes 

proporcionais à relevância e vantagem econômica da causa, os quais são 

um dos aspectos de equidade de que trata o artigo 85,§8º do CPC, 

levando ainda em consideração o fato da matéria posta em debate não ser 

de alta indagação, razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (hum mil reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, pagar ao Requerente ROSIBERTO LUIZ DE OLIVEIRA, a quantia de 

R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos),referente 

à complementação da indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 08/01/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012092-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1012092-57.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28178302 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 27560823/27560831 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se 

ALVARÁ do valor depositado no id. 27560830 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 28178302. Custas 

remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do 

CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033470-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILNETE DOS SANTOS SALES (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1033470-35.2019.8.11.0041(J) VISTOS, VILNETE DOS SANTOS SALES, 
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devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 21/06/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“fratura no braço esquerdo”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo 

a concessão do benefício da justiça gratuita, em razão de não suportar 

com o ônus processual, a designação de audiência prévia de conciliação 

com realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para 

apresentar contestação no prazo legal, sob pena de confissão e revelia, a 

distribuição dinâmica do ônus da prova, a produção de provas por todos 

os meios e a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização 

integral do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez 

permanente, acrescida de juros a partir da citação e correção monetária 

com o índice INPC, bem como, o pagamento do valor de R$ 490,00 

(quatrocentos e noventa reais), referentes as despesas de assistência 

médica e medicamentos – DAMS. Requereu ainda a condenação 

Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a 

título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de 20% 

(vinte por cento), se a indenização ultrapassar a metade do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais ), conforme o art. 85, §2° do CPC, 

ou alternativamente, se o valor da indenização não ultrapassar a metade, 

requer a condenação no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC. Despacho inicial no id. 

22207899. Petição de habilitação nos autos no id. 26608051. A Requerida 

apresentou contestação id. 26608053 arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda e a incorreção do valor da causa. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

impossibilidade jurídica do pedido compreendendo que o caso descrito na 

exordial não esta abrangido pelo seguro DPVAT, assim como, a 

improcedência do pedido de reembolso por despesas médicas e 

suplementares, a ausência de provas da invalidez permanente, a falta de 

nexo causal, em razão do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato e ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao 

pedido de indenização por danos morais. Sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, bem como, a correção 

monetária incida a partir da data do sinistro, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, entre no 

mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), conforme 

os termos do art. 85, §2° do CPC. A Autora foi submetida a pericia médica, 

por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado 

no id. 27408249. Impugnação à contestação no id. 27786871. A Requerida 

no id. 28897929, pugna pelo julgamento antecipado da lide. A Requerente 

no id. 28922261, pugna pelo julgamento antecipado da lide. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao Requerido no que 

tange a necessidade de adequação do valor em consonância ao patamar 

máximo do valor da indenização estabelecido pela legislação vigente, 

porquanto, em casos que o acidente tenha ocorrido após o advento da 

Medida Provisória nº 340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei 

nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório passou a ser estabelecida em valores determinados e não mais 

em salários mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor 

da causa no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. Consigno ainda, 

que a parte Requerida em sua contestação alegou a impossibilidade 

jurídica do pedido, arguido pela parte Requerente, defendendo que os 

fatos não se tratam de acidente de trânsito, mas de mera fatalidade, uma 

vez que decorreu de uma queda da cabine de uma carreta. Entretanto, 

esta alegação não cabe discussão, dado que o seguro DPVAT é 

responsável pelos danos pessoais causados por veículos automotores de 

vias terrestres, bastando para o pagamento da indenização a ocorrência 

do sinistro, e a comprovação das lesões dele decorrentes. Nesse sentido 

o STJ julgou: EMENTA: Terceira Turma - DPVAT. QUEDA DURANTE 

VERIFICAÇÃO DE CARGA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL 

AUSENTE. A Turma entendeu que, para o sinistro ser protegido pelo 

seguro DPVAT, é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de 

veículo automotor. E, considerando que o uso comum que se dá ao veículo 

é a circulação em área pública, em regra, os sinistros somente serão 

cobertos quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em 

movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que 

o veículo parado cause prejuízos indenizáveis. Para isso, seria necessário 

que o próprio veículo ou a sua carga causassem prejuízos a seu condutor 

ou a um terceiro. Na hipótese, tratou-se de uma queda do caminhão 

enquanto o recorrente descarregava mercadorias do seu interior, sem que 

o veículo estivesse em movimento ou mesmo em funcionamento. Resp. 

1.182.871-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2012, publicado em 

10/05/2012. (grifo nosso). O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o boletim de ocorrência (id. 22164857) e Documentos 

médicos (id. 22164858) sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 27408249, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Assim, se nos autos 

existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente 

automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido 

determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico 

que indica que o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, 

por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o 

acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização 

deve ser proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, 

nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da 

utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da 

indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não 

contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida 

a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para 

estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau 

de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da 

entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, 

pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 

11.945/2009, em caso perda completa da mobilidade dos punhos o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27408249), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento), de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 
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R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Por 

derradeiro, afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro relatado, 

suportou gastos, na monta de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), 

consoante se infere das notas fiscais de id. 22164859, devidamente 

comprovado o nexo de causalidade entre as despesas e o acidente 

automobilístico. Assim, não pode a Requerida, eximir-se do pagamento da 

indenização perseguida, prevista no artigo 3º, inciso III da lei de regência. 

Quanto aos juros e correção monetária incidente sobre a referida 

despesas, nos termos da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela variação 

do INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 

1% ao mês, computados da provocação do interessado, no caso da 

citação, nos exatos termos bem como da Súmula 426 do citado Tribunal. 

Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que 

vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido 

que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do 

seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera 

adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo os 

critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus 

sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do 

CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente, VILNETE DOS SANTOS SALES, a quantia de: A) - R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Sumula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja 21/06/2018 (Súmula 580 STJ); B) 

– R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), referente à indenização 

prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e 

correção monetária a partir da data do desembolso. CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 
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em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil 

e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020575-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA REGINA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020575-42.2019.8.11.0041(J) VISTOS, JUCIMARA REGINA DA CRUZ, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

28/11/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando, “fratura da tíbia esquerda e trauma no 

pé esquerdo. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus 

processual, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal sob pena de confissão e revelia, manifestou interesse na 

designação de audiência prévia de conciliação, como a realização de 

perícia judicial e que a ação seja julgada totalmente procedente, 

condenando a Requerida ao pagamento de indenização referente ao 

seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), 

acrescido de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir do 

evento danoso. Ao final, requereu a condenação da Requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios no valor fixo de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Despacho inicial de id. 20143816. Correspondência devolvida no 

id. 22512822. A Requerida apresentou contestação id. 25964715, 

arguindo em preliminar a necessidade de alteração para a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

incorreção do valor da causa, a inépcia da inicial por ausência de 

documento indispensável para o processamento da demanda e a falta de 

interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, pela 

improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente, 

e a inexistência de prova do dano decorrente de acidente de transito. 

Idem, requereu a produção de prova por todos os meios, incluindo a 

pericial, sendo os custos responsabilidade da parte Autora, assim como 

manifestou desinteresse na realização da audiência de conciliação. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a MP 451/2019, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, bem 

como, a correção monetária incida a partir da data do sinistro, e ainda que 

os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 

426 do STJ. Requereu ainda a condenação da Requerente ao pagamento 

dos Honorários Sucumbenciais, entre no mínimo 10% (dez por cento) e no 

máximo 20% (vinte por cento). Petição de habilitação nos autos no id. 

26728896. A Autora foi submetida a perícia médica, por ocasião da 

Audiência de Conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

27237280. Impugnação à contestação no id. 28928276. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA No que tange a preliminar registro que em ações de 

cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor 

exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à 

alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, 

juntando todos os documentos necessários para a propositura da ação, 

RG e CPF (id. 20084326), e demais informações, como, veículo, município 

e U.F. do acidente estão na Declaração de Ocorrência (id. 20084329). 

Além disso, presumem-se verdadeiros os documentos juntados nos autos. 

Portanto, não acolho a preliminar de inépcia da inicial. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art. 3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 20084329), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27237280, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 
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ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27237280), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais) incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente JUCIMARA REGINA DA CRUZ, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 28/11/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024553-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLE LIMA DE 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))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1024553-27.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MYGUEL HENRIK DE SOUZA 

NOVAES, menor, impúbere, neste ato representado por sua genitora 

DANYELLE LIMA DE SOUZA devidamente qualificados na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 17/09/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando 

“fratura na perna direita e tce leve”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar o ônus processual, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a prova pericial, e que a ação seja 

julgada totalmente procedente, a condenação da Requerida ao 

complemento do valor do seguro Obrigatório no importe de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em razão da fartura na perna direita e tce 

leve, com juros a partir da provocação e a correção monetária com o 

índice INPC, a partir da data que entrou em vigor a medida provisória nº 

340/2006, ou alternativamente, que seja a aplicada a partir da data do 

acidente. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios. Despacho inicial no id. 20760666. 

Ciência do Representante do Ministério Público no id. 21788165. Petição de 

habilitação nos autos no id. 22770465. A Requerida apresentou 

contestação id. 23328340 arguindo em preliminar pela necessidade de 
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alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a falta de interesse de agir por entender necessária 

a realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação 

e a carência da ação ante a boletim sem validade e a não averiguação dos 

fatos. No mérito, requereu pela improcedência ao pedido inicial ante a não 

comprovação do veículo que sucedeu ao acidente, a imprescindibilidade 

da prova pericial, sustentou que o quantum indenizatório, deve se ater aos 

termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 15%, (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Juntada 

de carta de preposição no id. 27208688/27208689. O Autor foi submetido 

a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27341178. A parte Requerida no id. 27837490, 

manifestou concordância com o exposto laudo pericial. Impugnação à 

contestação no id. 28929527/28929536. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NA DATA DO FATO No que pese a 

alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez que 

não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com outras 

documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de causalidade 

entre o fato e as lesões sofridas. Portanto, rejeito tal preliminar. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação da documentação do veículo para 

identificação da placa, para o pagamento da indenização do seguro 

DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto não constam no rol 

previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º 

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado o Boletim de 

ocorrência (id. 20752790) e Boletim de atendimento (id. 20753043), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27341178, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27341178), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento) de seu 

comprometimento do patrimônio físico, a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 
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CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente MYGUEL HENRIK DE SOUZA NOVAES, menor, 

impúbere, neste ato representado por sua genitora DANYELLE LIMA DE 

SOUZA, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 17/09/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que 

fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Por fim, tendo em vista interesse 

de menor no processo, determino vista dos autos ao Ilustre representante 

do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036028-77.2019.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1036028-77.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, TAYLAN RICARDO DA SILVA 

VIEIRA devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em 

face de SEGURADORA LÍDER, também qualificada, alegando, em síntese, 

que em 09/06/2019, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou 

em sua invalidez permanente, ocasionando “fratura da clavícula, CID 

S42.0”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar o ônus 

processual, que seja designado a data da realização de audiência de 

conciliação, bem como a citação do requerido, a produção de todos os 

meios de provas admitidos, e que a ação seja julgada totalmente 

procedente e determine Requereu ainda a condenação Requerida a 

pagamento no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. 

Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios. Despacho inicial no id. 22715212. Petição de 

habilitação nos autos no id. 25604459. A Requerida apresentou 

contestação id. 25604462 arguindo em preliminar, a incorreção do valor da 

causa, e extinção do processo por falta de interesse processual, por 

entender que o pedido administrativo esta pendente de finalização e a 

ausência documentos essenciais para o processamento da demanda. No 

mérito, requereu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de 

provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal 

pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de 

prova da invalidez. Pugnou ainda pela improcedência do pedido inicial com 

relação ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 20%, (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Petição de habilitação nos autos no 

id. 25943012. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26665526. 

Impugnação à contestação no id. 26936003. A parte Requerente no id. 

26936023, concorda com o exposto laudo pericial. Intimadas as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir no id. 27377342, a 

parte Requerida no id. 28177452 pugna pelo julgamento antecipado. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA. No que tange a preliminar registro que em ações de cobrança 

de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a 

que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PENDENTE DE FINALIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR A 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. Alega a parte Requerida que o pedido 

administrativo formulado pela parte Autora estaria com status “pendente” 

de documentação, de modo a permitir aferir a subsunção da postulação à 

Lei 6.194/74, mais especificamente se existia ou não cobertura securitária 

ao evento noticiado. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida 

não merece guarida, porquanto se infere dos documentos juntados 

relativo ao processo administrativo da parte Autora, que a Seguradora 

Requerida não especificou de forma clara e pontual o motivo da 

documentação não ter sido aceita, cingindo-se apontar que a situação de 

“não conclusivo” ou “não conforme”. Demais disso, cumpre grafar que a 
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decisão do Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso 

Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se exige é a existência do 

requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. 

Assim, restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange 

a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois 

a parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários tais como: prontuário médico no id. 22681907, boletim de 

ocorrência no id. 22681897, declaração de hipossuficiência no id. 

22681430. Portanto, rejeito a preliminar Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

fora juntado o Boletim de ocorrência (id. 22681897) e Boletim de 

atendimento (id. 22681907), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 26665526, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 26665526), dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por 

cento), de seu comprometimento do patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 
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DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida SEGURADORA LÍDER, pagar ao Requerente TAYLAN 

RICARDO DA SILVA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

09/06/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como em honorários de 

sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 

nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008667-85.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, LUCINEIDE AMELIA DE SALES, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

23/09/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando “fratura do tornozelo direito e coluna 

torácica”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a concessão da 

justiça gratuita, em razão de não possuir condições de suportar as custas 

e despesas processuais, e a condenação da Requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da 

data do evento danoso. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Despacho inicial de id. 18416744. A parte interpõe Embargos de 

Declaração no id. 18727820/18727824. Decisão dos embargos no id. 

20766802, determinando o prosseguimento do feito. Petição de habilitação 

nos autos no id. 26763757. A Requerida apresentou contestação id. 

27002948, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a incorreção do valor da causa, a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda e a falta de interesse de 

agir por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. A Autora foi submetido a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 27397438. Impugnação à contestação corroborada id. 

28959120. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA 

DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que 

tange a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da 

Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os 

documentos necessários para a propositura da ação, demonstrando o 

nexo causal entre o fato e o acidente. Portanto, não acolho a preliminar de 

inépcia da inicial. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 
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restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 18371965) e Ficha de Atendimento 

(id. 18371969), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 27397438, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um segmento da coluna 

vertebral e perda completa da mobilidade de um tornozelo, os valores das 

indenizações devem corresponder respectivamente ao percentual de: 

25% (vinte e cinco por cento e 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27397438), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, com perda de 75% (setenta 

e cinco por cento), do segmento da coluna lombar, e repercussão intensa, 

com perda de 75% (setenta e cinco por cento) do tornozelo direito, da 

estrutura neurológica, do comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 5.062,50 (cinco 

mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente LUCINEIDE AMELIA DE SALES, a quantia de R$ 

5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 23/09/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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PJE n° - 1044933-08.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 29614429 requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Executada no id. 28337697/28337698 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se 

ALVARÁ do valor depositado no id. 28337698 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 29614429. Custas 

remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do 

CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020898-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON CARDOSO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020898-47.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ADENILSON CARDOSO DE 

MELLO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 21/02/2019 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando “fratura no membro 

inferior, quadril e fratura do ombro esquerdo, trauma no tornozelo direito”. 

Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão da justiça 

gratuita, em razão de não possuir condições de suportar as custas e 

despesas processuais, e a condenação da Requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da 

data do evento danoso. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Despacho inicial de id. 20184595, determinando a emenda da 

petição inicial. Requerimento de emenda no id. 20500938/20501221. 

Despacho de id. 20698606, determinando a emenda pela 2ª vez. Certidão 

de decurso de prazo no id. 22037998. Despacho no id. 22105407, 

determinando o prosseguimento do feito com a realização de audiência de 

conciliação. Juntada de correspondência devolvida no id. 25075245. A 

Requerida apresentou contestação id. 26322542, arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, a ausência de documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda e a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência 

de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal 

pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos 

autos no id. 26830824. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

27403444. Impugnação à contestação corroborada id. 28973381. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA 

DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que 

tange a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da 

Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os 

documentos necessários para a propositura da ação, demonstrando o 

nexo causal entre o fato e o acidente. Portanto, não acolho a preliminar de 

inépcia da inicial. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 20137765) e Ficha de Atendimento 

(id. 20137762), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 27403444, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 
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prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um quadril e perda anatômica 

e/ou funcional completa de uma das mãos, os valores das indenizações 

devem corresponder respectivamente ao percentual de: 25% (vinte e 

cinco por cento) e 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27403444), dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por 

cento), do do quadril direito, e repercussão leve, com perda de 25% (vinte 

e cinco por cento) da mão esquerda, da estrutura neurológica, do 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a 

partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior 

Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 

580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente ADENILSON CARDOSO DE MELLO, a quantia de R$ 

4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

21/02/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como em honorários de 

sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 

nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032583-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032583-51.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARCIA DA SILVA SANTOS, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

26/08/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando “trauma na coluna cervical, trauma no 

tórax, fratura do braço e antebraço esquerdo”. Discorre a Autora em sua 

inicial requerendo a concessão da justiça gratuita, em razão de não 

possuir condições de suportar as custas e despesas processuais, e a 

condenação da Requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da data do evento 

danoso. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Despacho inicial no id. 22022393. Juntada de correspondência devolvida 

no id. 23966997. A Requerida apresentou contestação id. 25628511, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 
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dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

incorreção do valor da causa, a ausência de documentos indispensáveis 

ao processamento da demanda e a falta de interesse de agir por entender 

necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a 

ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o 

acidente. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 26830061. A Autora foi 

submetida a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27410210. Impugnação à 

contestação corroborada id. 28978349. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. PRELIMINAR- 

INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não 

assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou 

com a inicial, juntando todos os documentos necessários para a 

propositura da ação, demonstrando o nexo causal entre o fato e o 

acidente. Portanto, não acolho a preliminar de inépcia da inicial. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados a Certidão 

de Ocorrência (id. 22011686) e Ficha de Atendimento (id. 22011689), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27410210, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesões de órgãos e estruturas torácicas, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) 

teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que 

no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 

27410210), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão leve, com perda de 25% 

(vinte e cinco por cento), do comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 3.375,00 (três 

mil, trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o 

entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 
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§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente MARCIA DA SILVA SANTOS, a quantia de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 26/08/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034955-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NUNES DUARTE (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1034955-70.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, FRANCISO NUNES DUARTE 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

08/09/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando “traumatismo toraceo abdominal 

contuso e fratura do 4º costal esquerdo e ombro direito”. Discorre o Autor 

em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por 

não ter condições de suportar o ônus processual, que a Requerida seja 

citada a comparecer à audiência de conciliação, a inversão do ônus de 

suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e que a ação 

seja julgada totalmente procedente, a condenação da Requerida ao 

complemento do valor do seguro Obrigatório no importe de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), em razão da fartura na perna direita e tce 

leve, com juros a partir da provocação e a correção monetária com o 

índice INPC, a partir da data que entrou em vigor a medida provisória nº 

340/2006, ou alternativamente, que seja a aplicada a partir da data do 

acidente. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios. Despacho inicial no id. 22478971. 

Petição de habilitação nos autos no id. 24127510. A Requerida apresentou 

contestação id. 24127515 arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda. No mérito, requereu pela improcedência do pedido 

inicial ante a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a 

ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o 

acidente e a inexistência de prova da invalidez, sustentou que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Juntada de correspondência devolvida no 

id. 24191641. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26667225. 

A parte Requerente no id. 28141206, manifestou concordância com o 

exposto laudo pericial. Impugnação à contestação no id. 

28930557/28930558. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado o Boletim de 

ocorrência (id. 22455143) e Boletim de atendimento (id. 22455151), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26667225, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 
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hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros e lesões de 

órgãos e estruturas torácicas, o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e 100% (cem por cento) 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 

26667225), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com perda de 

75% (setenta e cinco por cento) do ombro direito e repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) da lesão da estrutura torácica, de 

seu comprometimento do patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e 

seis reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente FRANCISCO NUNES DUARTE, a quantia de R$ 

5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 08/09/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027343-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO GOMES NUNES (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1027343-81.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

LUCIO GOMES NUNES devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 20/10/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando 

“fratura do membro inferior esquerdo e fratura da mão esquerda”. 

Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da 

justiça gratuita por não ter condições de suportar o ônus processual, que 

a Requerida seja citada a comparecer à audiência de conciliação, a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova 

pericial, e que a ação seja julgada totalmente procedente, com a 

condenação da Requerida ao complemento do valor do seguro Obrigatório 

no importe de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), com juros a partir da provocação administrativa por 

meio da notificação cartorária e a correção monetária com o índice INPC, a 

partir da data que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006, ou 

alternativamente, que seja a aplicada a partir da data do acidente. 

Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios. Despacho inicial no id. 21151269. Petição de 

habilitação nos autos no id. 22406441. A Requerida apresentou 

contestação id. 22744880 arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda. No mérito, requereu pela improcedência do pedido 

inicial ante a regularidade do valor pago administrativamente e a ausência 
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de especificação do motivo pelo qual a parte Autora entende fazer jus à 

complementação, a ausência de provas da invalidez permanente e 

definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter 

sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a 

lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez, sustentou que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. O Autor foi submetido a 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27385880. A parte Requerida no id. 27847294, 

manifestou concordância com o exposto laudo pericial. A parte Autora no 

id. 29000999, manifestou concordância com o laudo confeccionado. 

Impugnação à contestação no id. 29043332/29043333. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. Inexistindo outra preliminar, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

fora juntado o Boletim de ocorrência (id. 21128357) e Boletim de 

atendimento (id. 21128360/21128364), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 27385880, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, a própria seguradora reconheceu que efetuou em 

sede administrativa o pagamento, em favor do Autor, a importância de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), de acordo com o comprovante no id. 22744885. De outro lado, 

quanto ao valor da indenização, a orientação jurisprudencial do E. Superior 

Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada 

em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. A par disso, não há se acolher a pretensão Autoral visando o 

recebimento integral do valor da indenização, restando somente analisar 

se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pela parte Requerente. Desta feita, 

infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 24282430 que foi 

constatado tão somente a lesão no membro inferior esquerdo, com 

repercussão intensa de 75% (setenta e cinco por cento), e lesão na mão 

esquerda, com repercussão intensa de 75% (setenta e cinco por cento) 

da capacidade laborativa dos membros. Pela tabela anexa à Lei nº 

6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de 

perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores e 

perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, o valor 

da indenização deveria corresponder R$ 14.175,00 (quatorze mil, cento e 

setenta e cinco reais),Todavia, diante do pagamento administrativo 

efetuado pela Requerida no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), subsiste, portanto, uma 

diferença de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, imperioso grafar que foi atribuído à causa o 

valor de 11.137,50 e a parte Requerente logrou êxito em obter indenização 

de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Entrementes, não há se falar em fixação da verba honorária 

em percentual sobre o valor da causa, posto que houve condenação em 

valor certo, sendo certo ainda que a fixação de referida verba em 

percentual sobre o valor da condenação, mesmo que considerados os 

parâmetros dispostos no §2º do artigo 85 do CPC, não alcançaria sequer o 

valor de 01 salario mínimo. Nesse encalço, ao tempo em que a fixação da 

verba honorária deve observar o princípio da razoabilidade, consoante 

dispõe o §8º do artigo 85 do CPC, deve também resignar-se a montantes 

proporcionais à relevância e vantagem econômica da causa, os quais são 

um dos aspectos de equidade de que trata o artigo 85,§8º do CPC, 

levando ainda em consideração o fato da matéria posta em debate não ser 

de alta indagação, razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (hum mil reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente LUCIO GOMES NUNES, a quantia de R$ 11.137,50 

(onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

complementação da indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 20/10/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000236-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1000236-96.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28448815 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Executada nos id. 17735487/17735693 e id. 28227974/28227983 para 

pagamento do valor da condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, 

II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados nos id. 

17735693 e id. 28227983 em favor da parte Exequente, a serem 

creditados na conta indicada no id. 28448815. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001144-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URBANA ALMEIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1001144-22.2019.8.11.0041(J) VISTOS, URBANA ALMEIDA DE SOUZA, 
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devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

09/05/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando, “trauma no quadril e fratura de perna 

direita”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus 

processual, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal sob pena de confissão e revelia, a designação de audiência 

prévia de conciliação, a realização de perícia judicial, a produção de 

provas por todos os meios e que a ação seja julgada totalmente 

procedente, condenando a Requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido 

de juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação e a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, desde a data do 

evento danoso. Ao final, requereu a condenação da Requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios no valor fixo de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Despacho de id. 17419227, determinando a emenda do pedido 

inicial, anexando a copia do protocolo do Requerimento Administrativo. A 

parte Requerente interpôs recurso de Agravo de Instrumento no id. 

17691316. Ofício juntado no id. 17848664. Despacho (id. 21124019), 

determinando prosseguimento do feito com a realização de Audiência de 

Conciliação. A Requerida apresentou contestação id. 22701567, arguindo 

em preliminar a necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção 

do valor da causa, a inépcia da inicial por ausência de documento 

indispensável ao processamento da demanda e a falta de interesse de 

agir por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, pela improcedência do 

pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez permanente e 

definitiva, a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, 

bem como, a correção monetária incida a partir da data do sinistro, e ainda 

que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ. Requereu ainda a condenação da Requerente ao 

pagamento dos Honorários Sucumbenciais, entre no mínimo 10% (dez por 

cento) e no máximo 20% (vinte por cento). Petição de habilitação nos 

autos no id. 26777784. A Autora foi submetida a perícia médica, por 

ocasião da Audiência de Conciliação, estando o laudo pericial juntado no 

id. 27411846. Impugnação à contestação no id. 28948117. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA No que tange a preliminar registro que em ações de 

cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor 

exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à 

alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, 

juntando todos os documentos necessários para a propositura da ação, 

RG e CPF (id. 17353410), e demais informações, como, veículo, município 

e U.F. do acidente estão no Certidão de Ocorrência (id. 17353411). Além 

disso, presumem-se verdadeiros os documentos juntados nos autos. 

Portanto, não acolho a preliminar de inépcia da inicial. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Certidão de ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 17353411), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27411846, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27411846), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco e um reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária 

e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente URBANA ALMEIRDA DE SOUZA, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco e um reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 09/05/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024359-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1024359-61.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28135301 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 28088154 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 28088154 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 28135301. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040396-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE LIMA LIMEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1040396-66.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28423982 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 28088146 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 28088146 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 28423982. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008694-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERELDA RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008694-68.2019.8.11.0041(J) VISTOS, NERELDA RODRIGUES ALVES, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 18/11/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura, fratura do ombro e fratura do calcanhar”. Discorre 

a Autora em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, que a 

Requerida seja citada a comparecer à audiência de conciliação e para 

apresentar contestação no prazo legal sob pena de confissão e revelia, a 

produção de prova pericial, a distribuição dinâmica do ônus da prova, e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente, acrecida de juros legais de 1,0% 

(um por cento) ao mês, desde a citação, de acordo com a súmula 426 do 

STJ, bem como, a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

desde a data do evento danoso. Requereu ainda a condenação Requerida 

a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho de id. 

18416584, determinando a emenda do pedido inicial, anexando a copia do 

protocolo do Requerimento Administrativo. A parte Requerente interpôs 

recurso de Agravo de Instrumento no id. 18864669. Ofício juntado no id. 

19015609. A parte Requerente no id. 19233728, requereu o devido 

prosseguimento do feito. Decisão de id. 19279441, revogou a decisão 

anterior e determinou o prosseguimento do feito com a realização de 

Audiência de Conciliação. Ofício juntado no id. 21919721. Juntada de 

correspondência devolvida no id. 22344463. A Requerida apresentou 

contestação id. 24578078 arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a incorreção do valor da causa e a falta de 

interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal entre a lesão 

e o acidente, da inexistência de prova do dano decorrente do acidente, e a 

improcedência do pedido de indenização de danos morais. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, bem 

como, a correção monetária incida a partir da data do sinistro e os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, entre no 

mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento). Petição 

de habilitação nos autos no id. 25047365. A Autora foi submetida a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 25369042. A parte Requerente no id. 26005207, manifesta 

pela procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. 

Impugnação à contestação no id. 27884746. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o boletim de ocorrência (id. 18376908) e Documentos médicos 

(id. 18376689) sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 25369042, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 
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do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros e perda 

anatômica e/ ou funcional completa de um dos pés o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual respectivamente de: 25% (vinte e cinco 

por cento) e 50% (cinquenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial judicial acostado aos autos (id. 25369042), dá conta de que a 

parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por 

cento), da estrutura do ombro esquerdo, repercussão moderada com 

perda de 50% (cinquenta por cento) da estrutura do pé esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 5.906,25 (cinco 

mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS E CIA, pagar 

a Requerente NERELDA RODRIGUES ALVES, a quantia de R$ 5.906,25 

(cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 18/11/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 
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a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001464-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DO NASCIMENTO ZANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001464-38.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004089-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILTON CESAR DA SILVA OAB - MT21759-A (ADVOGADO(A))

J. G. S. T. OAB - 074.654.381-60 (REPRESENTANTE)

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. A. S. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004089-45.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Recebo a 

inicial de id nº 289388. Não consta nos autos pedido de tutela de urgência 

para ser analisado. Quanto ao ônus da prova, o documento acostado no id 

nº 28696065 (Recibo de Pagamento), id nº 28696074 (Vouchers) e id nº 

28696078 (Bilhetes de Passagem) comprovam a relação jurídica de 

consumo firmada entre as partes. Dessa forma, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Designo audiência de conciliação para o dia 30 de 

junho de 2020 (30/06/2020) às 10:00h horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004462-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR THARLES FERREIRA DA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004462-76.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 13:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004538-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO THIAGO ALVES DE FRANCA (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 PJE n° 1004538-03.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 14:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005992-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVA JANDRES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005992-18.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 14:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006524-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

RONALDO MOREIRA GORGETTE OAB - 864.269.741-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006524-89.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 12:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006343-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DE OLIVEIRA MARTINS VIEIRA (AUTOR)

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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006343-88.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 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. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006211-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006211-31.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 14:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006268-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VICTOR SANTOS FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006268-49.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Assinado eletronicamente

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006318-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CARENN COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006318-75.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006305-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE MORAES PARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006305-76.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 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(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 
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para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006342-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON TANABE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006342-06.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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. 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 fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006047-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE ALMEIDA RONDON (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 PJE n° 1006047-66.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 23/06/2020 às 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008757-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA REGINA ROGERIO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008757-59.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002155-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAZAROTI OAB - 706.808.251-34 (PROCURADOR)

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002155-52.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação a parte autora para ciência da Audiência 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO 
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Data: 25/05/2020 Hora: 10:00 a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005744-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DA COSTA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005744-52.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 13:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005752-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA BANDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005752-29.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 13:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005994-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FRANCA MATTOS (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 PJE n° 1005994-85.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 14:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006827-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE AUGUSTA GONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006827-06.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 13:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 203 de 744



dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007660-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GUILHERMINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007660-24.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 13:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008516-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008516-85.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 14:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008577-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDO DE OLIVEIRA ELOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008577-43.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 12:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007673-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CESAR GALEANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007673-23.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 14:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 
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caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007606-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER LOBO MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007606-58.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 13:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006663-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO ROSA DOS SANTOS (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 PJE n° 1006663-41.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 13:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028982-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO JARDEL CERUTTI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028982-71.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação a parte autora para ciência da Audiência 

designada para o dia 26/05/2020 às 11:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012553-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIMIRO SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 
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CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015239-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA FERREIRA PINTO (REU)

FRANCIS MAURO PEDROSO (REU)

ZENILDO PACHECO SAMPAIO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015239-57.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação a parte autora para ciência da Audiência 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/05/2020 Hora: 10:30 a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015239-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA FERREIRA PINTO (REU)

FRANCIS MAURO PEDROSO (REU)

ZENILDO PACHECO SAMPAIO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015239-57.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação a parte autora para ciência da Audiência 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/05/2020 Hora: 10:30 a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006901-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. C. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL OAB - MT27698/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO CAMARGO GOMES OAB - 814.530.601-97 

(REPRESENTANTE)

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006901-60.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação a parte autora para ciência da Audiência 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/06/2020 Hora: 09:30 a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006901-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. C. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL OAB - MT27698/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO CAMARGO GOMES OAB - 814.530.601-97 

(REPRESENTANTE)

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006901-60.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação a parte autora para ciência da Audiência 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/06/2020 Hora: 09:30 a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009230-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SBRISSIA OAB - PR38236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MOTTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009230-16.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Penhora 

parcialmente frutífera. Cumpra-se integralmente a decisão anterior. 

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1044352 Nr: 43622-04.2015.811.0041

 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: DANIELLE SENA VIDIGAL, HELENE SENA VIDIGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 Vistos e etc.Trata-se de embargos de declaração opostos por 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL em face da sentença 

proferida às p. 178/182, que julgou parcialmente procedentes os 

pedidos.A embargante sustenta que a sentença é omissa, eis que na 

contestação alegou e comprovou que com relação à proposta 11247219 o 

contrato já foi liquidado com a quitação do saldo devedor junto ao Banco 

do Brasil e o remanescente pago para as autoras. Aduz ainda, que o juízo 

não se pronunciou para esclarecer que o seguro referente à proposta 

3344395 também é um seguro prestamista e o primeiro beneficiário é o 

Banco do Brasil e, por conseguinte, determinou o pagamento da verba 

como se capital segurado fosse. Se opõe, ainda ao levantamento do valor 

depositado. Intimadas, as embargadas DANIELLE SENA VIDIGAL e HELENE 

SENA VIDIGAL apresentaram as suas contrarrazões às p. 

199/201.Intimado, o embargado BANCO DO BRASIL S/A apresentou as 

suas contrarrazões às p. 202/203-v.As autoras DANIELLE SENA VIDIGAL 

e HELENE SENA VIDIGAL, à p. 204, informaram os dados bancários e 

requereram a expedição de alvará judicial. Os autos vieram conclusos.É o 

relatório. Decido.No caso em comento, a sentença está devidamente 

fundamentada, inexistindo a alegada omissão, tanto que o embargado 

Banco do Brasil não reivindicou ou tão pouco fez pedido contraposto dos 

valores da apólice. Na verdade, a embargante pretende a modificação da 

sentença, sendo a via dos embargos inadequada à sua pretensão. Assim, 

REJEITO os embargos.O prazo para interposição de novos recursos fluirá 

a partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do CPC.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 206 de 744



 Cod. Proc.: 1085280 Nr: 3926-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOGNO CONSTRUTORA EIRELI, ASSOCIAÇÃO DOS 

CAMELÔS DO SHOPPING POPULAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT AR CONDICIONADO LTDA - EPP, HITACHI 

AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE DANDARA 

SIQUEIRA E SILVA - OAB:15964/MT, CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT, FABIO PEDRO ALEM - OAB:207.019, VICTOR 

MADERIA FILHO - OAB:196.979

 Vistos, etc.

Retornem os autos a secretaria para cumprimento da parte final do 

despacho de p. 646, após volte-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1078134 Nr: 314-78.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR TIMÓTEO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos e determino a readequação da cobrança 

referente do período entre março/2014, abril/2014, maio/2014 e 

agosto/2014, devendo esta ser adequada à média de consumo dos últimos 

doze meses que antecederam as faturas revisadas. Confirmo a liminar 

deferida à p. 44, e CONDENO a ré ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ). Concedo ao autor 

a gratuidade da justiça.Custas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1086877 Nr: 4664-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS CAMELÔS DO SHOPPING 

POPULAR, SOGNO CONSTRUTORA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT AR CONDICIONADO LTDA - EPP, PARANÁ 

COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:19.291/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação de nulidade de protesto c/c indenização por danos 

morais proposta por ASSOCIAÇÃO DOS CAMELÔS DO SHOPPING 

POPULAR e SOGNO CONSTRUTORA EIRELI em desfavor de MT AR 

CONDICIONADO LTDA – EPP e PARANÁ COMERCIO DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA, já qualificados nos autos.

As partes transigiram extrajudicialmente, sendo apresentado o termo de 

acordo aos autos, pugnando por sua homologação (p. 645/647).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

As partes estão devidamente representadas e seus advogados têm 

poderes para transigir, conforme procurações de p. 16 e 13, 1ª autora e 

2ª autora, respectivamente e p. 165 e 152, 1ª ré e 2ª ré, respectivamente.

Tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO O ACORDO PARA QUE 

SURTA SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o processo 

nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

Defiro o levantamento do valor depositado em juízo p. 130. Expeça-se o 

alvará em favor da patrona das autoras, conforme dados bancários 

apresentados no termo de acordo.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1029102 Nr: 36351-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, JOAQUIM 

MARINHO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETH GOMES DA NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O

 SENTENÇA

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, proposta por MARINHO 

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA em desfavor de DEUSDETH GOMES 

DA NEIVA, ambos qualificados nos autos.

As partes transigiram extrajudicialmente, apresentando o termo de acordo 

aos autos, pugnando por sua homologação (p. 86/88).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

Assim, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO O ACORDO PARA 

QUE SURTA SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1070750 Nr: 55720-21.2015.811.0041

 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: MARINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, JOAQUIM 

MARINHO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETH GOMES DA NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O

 SENTENÇA

Trata-se de ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta 

por MARINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA em desfavor de 

DEUSDETH GOMES DA NEIVA, ambos qualificados nos autos.

As partes transigiram extrajudicialmente, apresentando o termo de acordo 

aos autos, pugnando por sua homologação (p. 157/159).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

As partes estão devidamente representadas e seus advogados têm 

poderes para transigir, conforme procurações de p. 09 e p. 87.

Assim, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO O ACORDO PARA 

QUE SURTA SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076948 Nr: 58631-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MORADAS DE VILLA REAL - BLOCO II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO MORADAS DE VILLA REAL - 

BLOCO I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10109/MT, SANDRINE 

LUCIANA COSTA GAHYVA - OAB:16.446/MT, SORAYA MARANHAO 

BAGIO - OAB:8079/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª)DULCE HELENA GAHYVA. , OAB/MT nº 7699/O , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1093221 Nr: 7582-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER LARA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVITEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO 

SOUTO-DEFENSOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STENIO PEREIRA SILVA - 

OAB:25525

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimei pessoalmente a parte autora, via 

DJE, para manifestar no prazo 05 (cinco) dias sobre o pagamento de fls. 

75/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079278 Nr: 1051-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANNE ROSAMARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XIX INCORPORAÇOES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA LENZA LANA - 

OAB:10.991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Certifico que o Recurso de Apelação de fls. 437/444, foi interposto 

tempestivamente. Assim, intimo a Autora para apresentar suas 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862328 Nr: 3504-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON SANTOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização da pericia para o dia 13/04/2020, às 

15:00 horas, na Avenida Hist. Rubens de Mendonça, nº 1856, Ed. Office 

Tower, sala 1403, andar 14, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá – 

MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 78961 Nr: 6183-52.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Rosette, MARIA JOSÉ SIMÕES 

ROSETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750/MT, FLÁVIA ALMEIDA DA FONSECA GILDINO - 

OAB:4503/DF, FRANKLIN R. VIEIRA VIDAURRE - OAB:1585-A, ITAMAR 

BATISTA DOS SANTOS - OAB:5987/MT, LOUISE KRISTINA LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:7854-MT, Luiz Henrique Volpe Camargo - 

OAB:OAB/MS 7.684, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZAIRA RITA SEIXAS 

GUEDES - OAB:6948/MT

 Vistos etc.

O pedido de imissão de posse já foi deferido.

Autorizo a utilização de reforço policial e arrombamento, devendo o Oficial 

de Justiça certificar nos autos.

Intime-se o exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, comprove a 

averbação da carta de adjudicação expedida à p. 267/268.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913869 Nr: 39390-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE WALTER HUBNER, AILTON HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo Espólio de Walter 

Hubner em face do Banco Bradesco S/A, objetivando o recebimento da 

quantia inicial de R$ 37.016,24, referente a expurgo inflacionário.

Homologação dos cálculos à p. 249.

O executado impugnou o cumprimento de sentença, aduzindo, em síntese, 

que há excesso na execução e apresentou o valor que entende correto, 

bem como depositou a quantia de R$ 74.389,08 (p. 244/249).

Determinada a suspensão do feito à p. 250.

À p. 251 o exequente manifestou concordância com o valor apresentado 

pelo executado e requer o levantamento da quantia com a consequente 

extinção do feito.

O exequente reiterou o pedido de levantamento de valores e extinção do 

feito às p. 252/253.

É o relatório. Decido.

O executado sustenta o excesso de execução, ao argumento que a 

quantia devida é de R$ 74.389,08, visto que atualizado com índice que 

melhor reflete a desvalorização da moeda, e não R$ 75.316,12.

O exequente concordou com o valor e requereu o levantamento dos 

valores, dando-se por satisfeita a obrigação.

Ante a concordância do exequente, defiro a impugnação apresentada pelo 

executado, e homologo o cálculo de p. 249, para que surta seus efeitos 

legais.

Por fim, considerando que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, 

que é o cumprimento da obrigação, 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 o alvará em favor do exequente. Os dados bancários estão 

descritos à p. 251.

Custas pelo executado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 819382 Nr: 25655-14.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIBERTO RODRIGUES DA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SODRE DE MORAES - 

OAB:17.612, PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI - OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial 

de fls. 139/144, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 839328 Nr: 43859-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMANO LEITE DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO LEITE DE MELLO - 

OAB:7664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT

 Desta forma, as decisões que possam afetar o patrimônio da empresa 

recuperando, inclusive, com prejuízo ao cumprimento do planto de 

recuperação, devem ser tomadas e executadas pelo Juízo Universal da 

Recuperação.

Posto isto, intime-se o exequente para apresentar o cálculo atualizado do 

seu crédito, em cinco dias.

Após, oficie-se ao Juízo da Recuperação e ao Administrador Judicial com 

cópia desta decisão, da sentença, certidão de trânsito em julgado e 

cálculo atualizado para as medidas pertinentes, inclusive constrição.

Expedido o oficio, o processo deverá ficar suspenso até o depósito 

judicial do valor devido, devendo a secretaria lançar o código de 

suspensão no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005264-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

CLAUDIO ZAFALON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PECANHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JUCARA CONTE DOS SANTOS (EXECUTADO)

LEONARDO CONTE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1005264-74.2020.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de execução de 

encargos decorrentes da locação movida por CLAUDIO ZAFALON e 

outros em desfavor de LEONARDO CONTE DOS SANTOS e Outros. O 

exequente pediu a desistência da presente ação (id. 29488695). Não há 

informações de que os executados tenham sido citados. Desta feita, com 

fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da 

ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Eventuais custas pelo exequente. Sem honorários advocatícios, face a 

inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021899-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO ROSA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017304-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044054-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINALDO VELOSO GOMES (EXECUTADO)

ADALZIRA BEZERRA GOMES (EXECUTADO)

MAESTA ACESSORIOS DE MODA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANABELLE VELOSO PEREIRA OAB - MT26766/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 a 

parte exequente para manifestar sobre o peticionado pela parte 

executada, no prazo de 05 dias. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044959-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORCENI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

HONORATO MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

AILTON DE ALMEIDA FAVA JUNIOR (EXECUTADO)

RAQUEL ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para 

manifestar sobre as correspondências devolvidas, no prazo de 05 dias. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 0030558-63.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725-O (ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO SILVEIRA LATTARO OAB - PR75732-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA FIGUEIREDO JORGE OAB - SP377458-O (ADVOGADO(A))

KAIKE VICTOR LACERDA LOPES OAB - PB22897-O (ADVOGADO(A))

KELLY GONCALVES SILVA OAB - SP268431-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA MEYER BARRETO OAB - SP394769-O (ADVOGADO(A))

DAVID OLIVEIRA LEAO OAB - MG167268-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - SP402069-O (ADVOGADO(A))

CESAR MATOS SILVA OAB - SP426511-O (ADVOGADO(A))

HEBERT CHIMICATTI OAB - MG74341-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE BOTELHO DE MENDONCA OAB - MG49729-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA COELHO MOTA SANTIAGO OAB - SP375880-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL LEMES ROSA OAB - SP409505-O (ADVOGADO(A))

GENOI FELIPE SILVA FARIA OAB - SP406794-O (ADVOGADO(A))

AMANDA TOMAZ CALEGURI OAB - SP371524-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO NOVAES PINTO OAB - SP150476-O (ADVOGADO(A))

ALINE APARECIDA DE SOUZA OAB - PR81692-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON YUANFA LIAU OAB - SP372682-O (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0030558-63.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME EXECUTADO: BANCO BMG S.A 

Vistos etc. Trata-se de Processo em fase de cumprimento de sentença 

que tramita desde 2011. Determinada a intimação do executado para 

cumprimento espontâneo da obrigação, esse garantiu o juízo por meio de 

seguro garantia. O exequente apresentou objeção, que foi rejeitada pelo 

juízo no decisório anterior. A executada apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença aduzindo: 1 - a necessidade de suspensão do 

processo diante da propositura de ação rescisória perante o Superior 

Tribunal de Justiça; 2 - nulidade de ato processual pela pratica de ato 

processual com processo suspenso; 3 - ausência e intimação para 

especificar provas; 4 - nulidade de formação do título judicial; 5 – 

Compensação de valores; 6 – Excesso de Execução; A exequente 

apresentou resposta, rebatendo as alegações do executado. É o relatório. 

Decido. Importante salientar que o feito encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. A sentença contou com o seguinte dispositivo: 

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 269, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.543.517,87 (cinco milhões 

quinhentos e quarenta e três mil quinhentos e dezessete reais e oitenta e 

sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir 

da data do ajuizamento da ação (24.08.2011) e juros de mora de 1% ao 

mês, desde a citação (fl.1.874 – 14.02.2012). Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 

20, § 3°, do CPC.” Em sede recursal, os honorários foram majorados em 

mais 2% sobre o valor da causa. Pois bem. Dá leitura do título, torna-se 

evidente que não demanda qualquer dúvida quanto a sua liquidez, vez que 

esboça quantia certa, e traduz termos e índices de correção. Quanto à 

alegação da executada da necessidade de suspensão do processo em 

virtude do ajuizamento de ação rescisória, nota-se do caderno 

processual, consoante à decisão proferida pelo STJ, que a tutela de 

urgência foi indeferida, desse modo não há pertinência, nem mesmo 

fundamento jurídico, quanto ao pedido de sobrestamento. O simples 

ajuizamento da ação rescisória, sem concessão de tutela suspensiva, não 

obsta o cumprimento da sentença que se visa rescindir, gozando o título 

dos seus atributos legais. Em relação aos pleitos descritos no relatório, 2 - 

nulidade de ato processual pela pratica de ato processual com processo 

suspenso; 3 - ausência e intimação para especificar provas; 4 - nulidade 

de formação do título judicial, tratam-se de situações já superadas nos 

autos, diante do trânsito em julgado do acórdão, e nada mais passa de 

verdadeira tentativa de ressurreição da fase cognitiva, eis que as 

irresignações estão diretamente ligadas à ela. Assim, não compete ao juiz 

da execução negar cumprimento ao acórdão transitado em julgado, nem 

reviver a fase de conhecimento diante das limitações das matérias a 

serem tratadas na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual 

rejeito as arguições. O executado aduziu ainda excesso de execução, 

decorrente de erro de cálculo do apresentado pelo exequente. Nota-se do 

cálculo apresentado na peça inaugural da fase de cumprimento de 

sentença que o exequente busca a quantia devida de R$ 18.560.120,10. 

Em análise a controvérsia posta em juízo, ficou evidente que a divergência 

entre os cálculos apresentados pelas partes se deu em razão dos 

honorários sucumbenciais. O cálculo apresentado pelo executado em 

sede de impugnação ao cumprimento de sentença se mostra em 

consonância com o título executivo (anexo 01 – Resumo de Valores), 

enquanto o cálculo apresentado pelo exequente destoa do título, pois 

verifica-se do memorial de cálculo apresentado pelo exequente, em razão 

da verba honorária, que se pautou em premissa equivocada, vez que o 

percentual de 12% (doze por cento) arbitrado foi aplicado sobre o valor da 

condenação, e não sobre o valor atualizado da causa, como explicitado 

em sentença e em contrapartida o fez corretamente a executada. Por fim, 

quanto ao cabimento de honorários advocatícios em caso de acolhimento 

da impugnação ao cumprimento de sentença, o Superior Tribunal de 

Justiça, já se manifestou em sede de uniformização de jurisprudência, no 

julgamento do Recurso Especial nº. 1.134.186/RS, de relatoria do Ministro 

Luis Felipe Salomão, com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 

11.672/2008 e pela Resolução STJ nº 8/2008, que assim decidiu: 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou 

não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a 

que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do 

advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 

940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição 

da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de 

acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados 

honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 

2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 

Desta forma, em se tratando de acolhimento da impugnação ao 

cumprimento de sentença, são cabíveis honorários em favor do 

impugnante. A propósito, assim tem se orientado esta Corte: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É 

entendimento pacificado que, em se tratando de impugnação ao 

cumprimento de sentença acolhida, ainda que parcialmente, são devidos 

honorários advocatícios apenas em benefício do executado. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70074603093, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 

29/11/2017) (grifei). Desse modo, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, a fim de 

reconhecer o excesso de execução de R$ 904.445,70 (novecentos e 

quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos). 

Condeno o exequente ao pagamento dos honorários em favor dos 

patronos da executada, que fixo em 10% sobre o excesso reconhecido 

(proveito econômico obtido), na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Homologo 

cálculo apresentado pelo executado em R$ 17.655.674,40. Determino a 

conversão e depósito em juízo da quantia constante do seguro garantia. 

Intime-se o executado e a seguradora a fim de que depositem em juízo a 

quantia acima explicitada, no prazo de 15 dias, devidamente corrigida, sob 

pena de bloqueio BACENJUD. Oficie-se a Seguradora. Do montante de 

17.655.674,40, a executada indica a quantia incontroversa de R$ 

11.104.644,61, pugnando pela compensação do restante com os créditos 

que executa nos autos n. 2694161-24.2011.8.13.0024. Assim, realizado o 

depósito em dinheiro decorrente da conversão do seguro garantia, diante 

da sucumbência do exequente com o acolhimento da impugnação, nota-se 

que os patronos do executado passaram a ser credores do exequente da 

quantia R$ 90.444,57. O Código Civil em seu art. 368 estabelece: “Se duas 
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pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas 

obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” À vista disso, com 

fulcro no artigo 368 do Código Civil, inexistindo impedimentos legais e 

tratando-se de duas dívidas líquidas, determino a compensação, sendo 

que dos valores devidos de forma incontroversa ao exequente (R$ 

11.104.644,61), devem ser subtraídos os honorários devidos ao advogado 

da executada (R$ 90.444,57). Assim sendo, passado em julgado esta 

decisão, determino o levantamento, em favor do exequente, de R$ 

11.014.200,04, mediante transferência bancária a conta indicada nos 

autos. O valor remanescente R$ 90.444,57 deve ser levantado, mediante 

transferência para conta bancária dos advogados da executada, a ser 

indicada nos autos. No que tange o pedido compensação do saldo 

remanescente com os créditos que executa nos autos n. 

2694161-24.2011.8.13.0024, determino seja oficiado o juízo da execução 

(13ª Vara Cível de Belo Horizonte), a fim de que informe em que fase se 

encontra o feito executivo, bem como os embargos à execução n. 

3140481-62.2014.8.13.0024, informando acerca da disponibilidade de 

numerário nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 

2020. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0038115-72.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PRUDENTE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES OAB - MT21166-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos intimando a parte exequente para efetuar o 

pagamento da certidão e retirar no balcão a certidão de crédito.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034211-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1034211-75.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA REU: CLARO S.A. CERTIDÃO 

CERTIFICO e dou fé que encaminhei a(s) comunicação(ões) judicial(is) ao 

Setor de Expediente para postagem, em envelope contendo Aviso de 

Recebimento dos Correios (AR). Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020 

(assinado digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061635-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Impulsionamento por certidão Diligência do oficial de justiça: Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006832-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CORREA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA OAB - MT4561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1006832-28.2020 Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial 

apresentando a fatura do mês de referência 01/2020 de forma detalhada, 

não apenas o aviso de débito (id. 29342851, pág. 01), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0023278-51.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON NEY DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

JANAINA RIBEIRO BEZERRA BARBOSA OAB - MT12533-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

ELIANE LEITE SAMPAIO OAB - MT4991-O (ADVOGADO(A))

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR OAB - MT7302-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0023278-51.2005.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AIRTON NEY DA SILVA EXECUTADO: MEGER-CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA Vistos. O exequente postula pelo cumprimento 

da pesquisa INFOJUD-DOI, contudo essa já se encontra realizada, estando 

a resposta em pasta própria no gabinete, devido ao sigilo fiscal, conforme 

devidamente descrito na decisão de ID 25796740. No mais, verifica-se que 

não há nos autos resposta ao ofício nº 229/2018 expedido ID 25796746 – 

Pág. 3, assim, reitere-se, solicitando as providências necessárias. 

Expeça-se ainda ofício ao 6º Serviço de Notas e Registro de Imóveis de 

Cuiabá, requisitando o informado pelo exequente ID 25796754 – Pág. 2, 

item ‘2’. Após, intime-se o exequente para se manifestar, postulando o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo e 

mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo com as baixas e 

anotações devidas, até nova manifestação. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008134-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008134-92.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIO LIMA ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Visto. A parte autora requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, e para tanto apresentou declaração de hipossuficiência. 

Por ter tal declaração força probante juris tantum, cabe ao Magistrado 

avaliar o caso concreto, devidamente autorizado por nossa legislação (art. 

5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
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liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). Assim, levando-se em consideração a ausência de 

demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008323-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008323-70.2020.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDIO LOPES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008410-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARCOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIBB HOTELARIA E MALLS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1008410-26.2020 Verifica-se que o autor pretende a rescisão do 

contrato de id. 29607081, onde consta, também, como cessionária 

Lucineide Santos Da Silva, e em razão da relação jurídica existente, 

inevitavelmente que os efeitos da sentença se estenderão a ela e a sua 

eficácia depende da integração da mesma no polo ativo da ação, havendo 

a existência de litisconsórcio ativo necessário, nos termos do art. 114 do 

NCPC, assim intime-se o autor para emendar a inicial, promovendo a 

regularização do polo ativo para constar Lucineide Santos Da Silva, e na 

oportunidade 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, 

nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, NCPC). Decorrido o 

prazo supracitado certifique-se e volte-me os autos conclusos para 

deliberações. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011769-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA PEREIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011769-18.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEX DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Converto o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte autora para que apresente toda a 

documentação médica referente ao sinistro ocorrido, no prazo de 5 

(cinco) dias. Após, intime-se a requerida para, querendo, se manifestar 

sobre os documentos apresentados, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e volte-me 

concluso para sentença. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031971-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARDIM PAZIM (EXEQUENTE)

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:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 103197-50.2018 Visto. O exequente se manifesta através do 

documento de arquivo de id. 24045400, informado a extinção sem 

julgamento do mérito da liquidação judicial n.º 0707082-44.2017.8.01.0001 

que tramitava na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco - AC, onde 

houve a determinação de transferência dos valores bloqueados da 

executada para a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária 

do Espírito Santos, razão pela qual requer pelo prosseguimento do feito 

com a penhora do crédito no rosto dos autos da ação sob o nº 

0035400-56.2016.4.02.5001, em tramite perante a 1ª Vara Federal de 

Execução Fiscal da Seção Judiciária do Espírito Santos. Em pesquisa 

realizada junto ao Tribunal de Justiça do Acre, verifica-se que realmente 

houve a extinção da Ação de Liquidação Judicial, autos 

0707082-44.20178.01.0001[1], que tramitava na 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco – AC, contudo houve a decretação da falência da 

e x e c u t a d a ,  Y m p a c t u s  C o m e r c i a l ,  n o s  a u t o s  n º 

0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da 

Comarca de Vitória - ES[2], sendo os valores transferidos para o juízo 

falimentar. Assim, diante da decretação da falência da executada compete 

ao credor proceder a habilitação de seu crédito junto ao juízo falimentar, 

assim intime-se a parte exequente para comprovar que houve a 

habilitação de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, decorrido o prazo 

supracitado certifique-se e volte-me os autos conclusos. Sinii Savana 

B o s s e  S a b o i a  R i b e i r o  J u í z a  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

f i l e : / / / C : / U s e r s / 1 2 4 7 1 / D o w n l o a d s / d o c u m e n t . p d f  [ 2 ] 

http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/ver_

decisao_new.cfm

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018763-84.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ OSTERNACK REZENDE OAB - PR21610-O (ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0018763-84.2016 Visto. Proceda-se a associação da presente 

execução com a Ação Cautelar n.º 0000485-35.2016. Verifica-se que não 

houve a efetivação do mandado de penhora no rosto dos autos (id. 

2576518), e apesar do ofício n.º 1022615-02.2016.8.11.0041 (id. 

25767577, pág. 8) expedido pelo juízo da 4ª Vara Cível desta comarca, 

que informa interesse nos valores depositados nos autos, não houve a 

especificação da quantia que será objeto da penhora no rosto dos autos, 

assim solicite-se informações ao juízo da 4ª Vara Cível, informando ainda 

o valor atualizado que consta depositado em conta única. No mais, 

intime-se o executada para efetuar o pagamento do saldo remanescente 

de R$ 4.403,14, referente às custas e honorários advocatícios, no prazo 

de 10 (dez) dias. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019096-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA FELISMINA DE MOURA DA COSTA E SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ISABELA MARIA DA SILVA ORMOND (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019096-82.2017.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA FELISMINA DE MOURA DA COSTA 

E SILVA, CID IMOVEIS EIRELI - EPP ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA 

LUCIA DA SILVA, ISABELA MARIA DA SILVA ORMOND Considerando a 

certidão de ID 29608651, retifico o despacho de ID 28064029, devendo 

constar como data a ser realizada a audiência o dia 26/05/2020, às 

11h00min. No mais, o despacho mencionado permanece tal como lançado. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008146-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AUGUSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008146-09.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANA AUGUSTA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 23/06/2020, às 

11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008308-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULIANA MUXFELDT DO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008308-04.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULIANA MUXFELDT DO NASCIMENTO DA SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Recebo a inicial. Designo o dia 23/06/2020, às 11h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008406-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI ALVES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008406-86.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIELI ALVES DE PAULA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a inicial. Designo o dia 23/06/2020, às 

12h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 
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como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0045373-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI JOAO SALES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-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 para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0045373-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI JOAO SALES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida a fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000341-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARONILDE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004079-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIBALDO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004230-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CIRINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033970-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I.V.S.S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA LOURENCO JULIO DOS SANTOS OAB - 016.587.981-55 

(REPRESENTANTE)

RUDINEY PAULO DA SILVA OAB - 037.085.281-82 (REPRESENTANTE)

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA OAB - MT21584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1033970-38.2018.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: SANDRA LOURENCO JULIO DOS SANTOS, RUDINEY 

PAULO DA SILVA AUTOR(A): I.V.S.S. REU: MITRA ARQUIDIOCESANA DE 

CUIABA Visto. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mitra 

Arquidiocesana de Cuiabá, aduzindo que a decisão de ID 27981937 

contem omissão quanto ao pedido de depoimento pessoal dos autores 

postulado pela embargante. A embargada, intimada a apresentar 

contrarrazões ao recurso, deixou decorrer o prazo sem manifestação, 

conforme certidão de ID 29595706. É o relatório. Decido. O art. 1022 do 

Código de Processo Civil estabelece os casos em que cabem Embargos 

de Declaração, quais sejam: ponto obscuro, contraditório, omisso ou 

corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo. Analisando o 

recurso verifica-se a omissão alegada quanto à análise do pedido de 

depoimento pessoal dos autores, assim acolho em parte os embargos de 

declaração de ID 28562407, somente no que concerne à referida omissão, 

passando a constar o trecho da decisão da seguinte forma: “DEFIRO a 

produção da prova oral postulada pelas partes (ID 24445952 e ID 

24590163): a) depoimento pessoal dos representantes da autora; b) 

depoimento pessoal da requerida; c) oitiva de testemunhas.” No mais 

permanece a decisão tal como lançada, não havendo motivos para 

modificá-la. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003713-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR BORTOLOSSO AMANCIO (AUTOR(A))

ALESSANDRA MIRANDA DUARTE (AUTOR(A))

EVANDRO CARLOS AMANCIO (AUTOR(A))

LANALICE GOLDONI (AUTOR(A))

JOAO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

OSVALDO BERNARDINO DE SOUZA (AUTOR(A))

ELIECY COELHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ERLI DOS SANTOS (AUTOR(A))

IVONE VERAO DANTAS SENA (AUTOR(A))

BENEDITO PINTO DE SOUZA (AUTOR(A))

LUZIA DE ARRUDA CARVALHO (AUTOR(A))

MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

LINAMAR DE RIBAMAR GOMES SILVA (AUTOR(A))

MARCIA REGINA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003713-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO PINTO DE SOUZA, ERLI DOS SANTOS, ELIECY COELHO DOS 

SANTOS, IVONE VERAO DANTAS SENA, LANALICE GOLDONI, OSVALDO 

BERNARDINO DE SOUZA, JOAO ALVES DE SOUZA, ALESSANDRA 

MIRANDA DUARTE, ROZIMAR BORTOLOSSO AMANCIO, EVANDRO 

CARLOS AMANCIO, LINAMAR DE RIBAMAR GOMES SILVA, MARIA JOSE 

OLIVEIRA DA SILVA, MARCIA REGINA ROSA DA SILVA, LUZIA DE 

ARRUDA CARVALHO REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. Cumpra-se a 

decisão de ID 29670289, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento 

nº 1004652-65.2020.8.11.0000, suspendendo a decisão de ID 28699069 

até o julgamento final do recurso. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033905-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON HURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033905-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADMILSON HURTADO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. ADMILSON HURTADO, 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 17/02/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de danos morais, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo 

preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, a falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo e a 

inépcia da inicial ante a ausência de documentos. No mérito alega a 

inexistência de prova da invalidez, não comprovação do nexo causal, 

invalidez do boletim de ocorrência, sobre a impossibilidade de condenação 

em danos morais, proporcionalidade do pagamento conforme a extensão 

da lesão, impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como 

discorre quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 28872326). 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 29300693. 

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 
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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 alega ainda a inépcia da petição inicial, sob o 

argumento de que há ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação, contudo, em relação a identificação do veículo, tal 

documentação não se mostra essencial à propositura da ação, bastando a 

parte demostrar o nexo causal entre o fato e os danos sofridos, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. 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 17/02/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que ADMILSON HURTADO 

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 

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. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004580-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALMEIDA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Observa-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora. Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários. 

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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1027421-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES OAB - SP167144 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ORTUGNO RUSSO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que foi determinada a intimação da parte autora para 

apresentar a planta de localização do imóvel e memorial descritivo, 

todavia, ela deixou transcorrer o prazo sem o devido cumprimento. É o 

relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competia, assim, o indeferimento da petição inicial é de 

rigor, diante da ausência de interesse da parte, bem como pelo 

descumprimento da ordem judicial. O artigo 321, do Novo Código de 

Processo Civil estabelece: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. No caso, a parte autora, apesar de devidamente intimada, 

não adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, 

sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. Ressalte-se que 

neste caso somente a intimação do advogado é suficiente, pois a 

intimação pessoal da parte é obrigatória apenas nas hipóteses dos itens II 

e III do artigo 485 do NCPC. Posto isso, não existindo justa causa a 

legitimar o descumprimento da determinação judicial, INDEFIRO a petição 

inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, I c/c 330, IV, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários, ante a 

ausência de citação da parte requerida. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060104-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA GRIGOLI MAGALHAES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para comprovar o 

pagamento das custas e taxa judiciária, no prazo de quinze dias, todavia, 

manteve-se inerte. É o relatório. Decido. O artigo 290 do Código de 

Processo Civil determina que: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No 

caso dos autos, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, sendo 

que o indeferimento da petição inicial se impõe. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Posto 

isso, não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da 

determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061307-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para comprovar o 

pagamento das custas e taxa judiciária, no prazo de quinze dias, todavia, 

manteve-se inerte. É o relatório. Decido. O artigo 290 do Código de 

Processo Civil determina que: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No 

caso dos autos, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, sendo 

que o indeferimento da petição inicial se impõe. Ressalte-se que para o 
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recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Posto 

isso, não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da 

determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002135-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CAETANO DOS SANTOS 84867213268 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISA TORRES HERMES OAB - RO9745 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ARAUJO PINHEIRO (EXECUTADO)

WENDEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para apresentar 

documentos que comprovem a hipossuficiência financeira ou efetuar o 

pagamento das custas e taxa judiciária, no prazo de quinze dias, todavia, 

manteve-se inerte. É o relatório. Decido. O artigo 290 do Código de 

Processo Civil determina que: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No 

caso dos autos, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, sendo 

que o indeferimento da petição inicial se impõe. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Posto 

isso, não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da 

determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033608-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO PENA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033608-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO RODRIGO PENA DE MELO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. PAULO RODRIGO PENA DE MELO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 27/05/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e a necessidade de adequação do valor 

da causa. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não 

comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, 

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 

28813826). 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 29302142. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado No mérito, a ré alega a inexistência de prova da 

invalidez permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 27/05/2018. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que PAULO RODRIGO PENA DE 

MELO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média intensidade avaliada em 50%, permitindo admitir o 
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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 a 

invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 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: 1038149-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIRA MOURAO 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:

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: 1038149-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONIRA MOURAO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LEONIRA MOURÃO SILVA, 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 27/12/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 
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Seguradora Líder no polo passivo, a falta de interesse de agir pela 

ausência de comprovação de entrega da documentação exigida no 

requerimento administrativo, bem como discorre sobre a forma como foi 

feita a reclamação administrativa. No mérito discorre sobre a necessidade 

de realização de perícia, proporcionalidade do pagamento conforme a 

extensão da lesão, impossibilidade de condenação em danos morais, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28737843). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

finalização do pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) 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 27/12/2017. Assim, a perícia médica 

judicial concluiu que LEONIRA MOURÃO SILVA 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). Quanto ao pedido 

de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

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 
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a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 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: 1034290-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034290-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE DA SILVA OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, 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 08/04/2019, 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 ausência de 

cobertura para o caso, inexistência de prova da invalidez, não 

comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, sobre a 

impossibilidade de condenação em danos morais, proporcionalidade do 

pagamento conforme a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 28849274). 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 29303162. 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. 
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Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a ausência de cobertura para o caso. 

Ressalta-se que, conforme informações constantes nos documentos 

apresentados, há cobertura do seguro obrigatório para o presente caso, 

vez que o veículo automotor fora a causa determinante do dano. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – 

DANOS DECORENTES DO VEÍCULO – QUEDA DO CAMINHÃO DE LIXO – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. Embora considerando que, em regra, o uso comum 

que se dá ao veículo seja a circulação em área pública, não se pode limitar 

a indenização apenas nos casos em que o acidente ocorre quando o 

veículo esteja em movimento, pois a lei não impõe tal restrição, mas 

apenas disciplina que o acidente e os danos sejam decorrentes de veículo 

automotor terrestre ou sua carga – Para que seja admitida a indenização 

securitária, necessário que o veículo automotor seja causa determinante 

do dano. A correção monetária sobre as indenizações do seguro DPVAT 

incidem desde a data do sinistro. (TJ-MG – AC: 10701150235995001 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de 

Publicação: 13/04/2018)(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 08/04/2019. Assim, a perícia médica judicial concluiu que JOSÉ 

DA SILVA OLIVEIRA apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura crânio facial de residual intensidade avaliada em 10%, invalidez 

permanente parcial incompleta do segmento da coluna vertebral de média 

intensidade avaliada em 50%, bem como invalidez permanente parcial 

incompleta do joelho esquerdo de média intensidade avaliada em 50%, 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). Neste caso, a 

perícia médica realizada atestou 10% de invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial, 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do segmento da coluna vertebral, bem como 50% de invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo, devendo estas serem 

calculadas sobre o percentual para os membros lesados, ou seja, 10% de 

100%, 50% de 100% e 50% de 25%, respectivamente. Sendo assim: a) 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% 

desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). b) 25% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% 

desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). c) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Totalizando assim 

a quantia 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. 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) 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 
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solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020077-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LINDALVA FERREIRA VILAS BOAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LINDALVA FERREIRA VILAS BOAS, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/05/2012, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, impugna o pedido de 

concessão de justiça gratuita da autora, e alega a prejudicial de mérito: 

prescrição. No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, a ausência de nexo de causalidade entre 

a lesão e o acidente, a ausência de nexo causal devido à inexistência de 

prova do dano decorrente de acidente de trânsito, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

27996317). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 
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PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado A parte ré impugna ainda o pedido de justiça gratuita 

apresentado pela autora, alegando que esta não comprovou sua 

hipossuficiência financeira. Contudo, esta não merece prosperar, vez que 

dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que a parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Assim, 

incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e 

robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas 

condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de 

seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o impugnante não 

promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. 

A propósito: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR BENFEITORIA - 

EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI DO CPC - AUTOR 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA QUE POSTULA A 

REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO AUTOR 

APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O AUTOR 

TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM 

PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL DE PROBREZA 

E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - MANUTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO 

ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA 

POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há 

elemento capaz de demonstrar a necessária revogação do benefício da 

assistência judiciária concedida em favor do autor apelado, esta merece 

ser mantida. [...]. (TJMT, Ap. 144181/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 12/03/2014, Data da publicação 

no DJE 17/03/2014). Negritei Com essas considerações, rejeito a preliminar 

de impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita. Quanto à 

alegação de ocorrência da prescrição, a ré aduz que o sinistro se deu em 

12/05/2012 e a ação foi ajuizada em 10/05/2019, sendo que a contagem 

prescricional obedece ao artigo 206, §3º, inciso IX, do Código Civil, o qual 

estabelece o prazo de 3 (três) anos, tendo prescrito, portanto, em 

12/05/2015. Entretanto, tratando-se de invalidez, a contagem do prazo 

prescricional somente se inicia quando o beneficiário do seguro tem 

ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Nesse sentido é a 

Súmula n° 573, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE 

DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial 

do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo 

relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de 

prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos 

após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 

1388030 MG 2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJe 01/08/2014)(negritei) No presente caso, não 

existem elementos que demonstrem que a Requerente teve a ciência 

inequívoca da sua incapacidade na data do sinistro, motivo pelo qual não 

há que se falar em prescrição. No mérito, verifica-se que o boletim de 

ocorrência, aliado ao boletim de atendimento juntado aos autos comprovam 

que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 12/05/2012. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que LINDALVA FERREIRA VILAS BOAS, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo 

de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

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 – 
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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: 1028800-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028800-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL GOMES BEZERRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MANOEL GOMES BEZERRA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

17/04/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e a falta de interesse de agir pela 

ausência de comprovação de entrega da documentação exigida no 

requerimento administrativo. No mérito alega a não comprovação do nexo 

causal, discorre sobre a necessidade de realização da perícia, 

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 

28273375). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

finalização do pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a não comprovação do nexo causal. 

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 17/04/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que MANOEL GOMES BEZERRA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda de 

leve intensidade avaliada em 25%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 
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por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% 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 a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Ressalte-se 

ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não 

é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 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
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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 - MT8184-A 
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024167-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO MANOEL JUNIOR ALVES OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. RODRIGO MANOEL JUNIOR ALVES 

OLIVEIRA, 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 05/05/2019, 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 titulo de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo, e 

defeito de representação. No mérito alega a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, ausência de nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente, ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

improcedência do pedido de indenização por danos morais, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28915678). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 
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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) A parte ré alega ainda defeito de representação, vez que as 

assinaturas constantes nos documentos são evidentemente diferentes. 

Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista que em 

análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, 

levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. 

Além disso, os poderes outorgados restaram ratificados quando da 

audiência de conciliação, motivo pelo qual rejeito a preliminar alegada. No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao boletim de 

atendimento juntado aos autos, comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 05/05/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que RODRIGO MANOEL JUNIOR ALVES OLIVEIRA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de 

média intensidade avaliada em 50%; do pé 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 superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 70%; 50% de invalidez 

permanente parcial incompleta do pé direito, devendo ser calculada sobre 

o percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 50%. Desse modo: a) 

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); b) 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 

50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Totalizando a quantia de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). 

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 o não 

aceitamento do pedido administrativo, 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) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 
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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$ 8.100,00 (oito mil e cem 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: 1016498-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA (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 - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016498-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 12/01/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda, e a falta de interesse de 

agir pela ausência do prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

impossibilidade jurídica do pedido vez que o acidente noticiado não é 

abrangido pelas coberturas do seguro obrigatório, a ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, a improcedência do 

pedido de danos morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, a 

forma de pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 28916995). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado A parte ré alega a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda, contudo, os documentos 

alegados encontram-se acostados aos autos, motivo pelo qual afasto a 

preliminar arguida. 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 
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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 impossibilidade jurídica do pedido vez que 

o acidente noticiado não é abrangido pelas coberturas do seguro 

obrigatório, por ser decorrente de uma situação de ilícito penal doloso, 

conforme comprova o boletim de ocorrência juntado pelo autor. Sabe-se 

que o seguro DPVAT, embora seja uma indenização imposta por lei, 

continua tendo a natureza de um contrato de seguro, o qual deverá 

observar as regras gerais sobre esta espécie contratual, prevista no art. 

762 do Código Civil, sendo neste caso o contrato considerado nulo em 

decorrência do dolo do segurado. Assim, estando comprovado via boletim 

de ocorrência devidamente subscrito por autoridade policial que o acidente 

que lesionou o autor deste feito decorreu de ilícito penal doloso (roubo 

consumado) tendo o autor como suspeito, resta claro que não se 

enquadra no rol de beneficiários do seguro obrigatório, sob pena de 

assentimento com o ato ilegal cometido, sendo este entendimento 

jurisprudencial pacífico. Vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. GENITORES BENEFICIÁRIOS. VÍTIMA 

DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO NO MOMENTO DA 

PRÁTICA DE ATO IÍCITO. FUGA APÓS TENTATIVA DE ROUBO. 

DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. FÉ PÚBLICA. INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. NATUREZA DE CONTRATO DE SEGURO. ATO INFRACIONAL. 

IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. A tentativa de roubo decorre 

de narrativa de Policial Militar que presenciou os fatos e, portanto, possui 

fé-pública, da qual não há elementos nos autos que lhe retirem a 

presunção de veracidade. Assim, ausentes outras provas em sentido 

contrário, a vítima, quando do acidente que a levou a óbito, estava em fuga 

após tentativa de roubo. 2. Para que seja pago o seguro DPVAT não se 

discute a "culpa" pelo acidente automobilístico. Entretanto, a palavra 

"culpa" aqui deve ser interpretada em seu sentido estrito. Assim, esse 

dispositivo não está tratando sobre "dolo". 2.1. Nessa feita, se o 

motorista/vítima foi o culpado pelo acidente, mesmo assim ele terá direito à 

indenização. Por outro lado, se o motorista/vítima causou o acidente (agiu 

com dolo), ele não terá direito à indenização, não se aplicando a ele o art. 

5º da Lei nº 6.194/74. 2.2. Isso porque, o seguro DPVAT, embora seja uma 

indenização imposta por lei, continua tendo a natureza de um contrato de 

seguro, o qual deverá observar as regras gerais sobre esta espécie 

contratual, que prevê no art. 762 do Código Civil que "nulo será o contrato 

para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do 

beneficiário, ou de representante de um ou de outro." 2.3. Ademais, o art. 

12, § 2º, da Resolução CNSP nº 273/2012, que consolida as normas do 

Seguro DPVATprevê que "a cobertura a que se refere este artigo 

abrange, inclusive, danos pessoais causados aos motoristas dos 

veículos, exceto quando constatada a existência de dolo." (STJ REsp 

1661120/RS) 2.4. O seguro obrigatório, portanto, visa a proteção das 

vítimas de acidente automobilístico decorrente de uma situação de 

normalidade. Portanto, não se qualificam como beneficiários/dependentes 

aqueles cuja vítima deu causa ao sinistro quando do cometimento de ato 

ilícito, sob pena de locupletarem-se da torpeza de outrem. (...)4. Recurso 

conhec ido  e  desp r o v i d o .  ( T J - D F  2 0 1 7 0 8 1 0 0 3 3 0 0 6  D F 

0003212-43.2017.8.07.0008, RELATOR: ALFEU MACHADO, Data de 

Julgamento: 03/10/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2018 

DJE págs.: 365/378) grifado Nesse sentido ainda: CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE 

DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE ROUBO EM ÔNIBUS COLETIVO. 

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 

INADMISSIBILIDADE. ATO DOLOSO DA VÍTIMA NÃO DÁ ENSEJO À 

INDENIZAÇÃO A SEGURADOS OU BENEFICIÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 5º DA LEI 6.194/74. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

D E S P R O V I D O .  ( T J - C E  0 1 1 5 0 6 7 7 5 2 0 1 7 8 0 6 0 0 0 1  C E 

0115067-75.2017.8.06.0001, RELATOR: FRANCISCO GOMES DE MOURA, 

Data de Julgamento: 18/04/2018, 2ª Câmara Direito Privado, Data de 

Publicação: 18/04/2018) No mais, quanto 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) 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. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Pedido de 

Danos Morais promovida por Luiz Felipe Ferreira da Silva em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com 

fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará 

suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem 

prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco 

anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 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: 1008201-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TRAGIANETE 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 - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008201-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA TRAGIANETE PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 
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procedo ao julgamento. MARIA TRAGIANETE PEREIRA, qualificada 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 27/12/2018, 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 titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

a ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, a ausência 

de nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, improcedência do pedido de indenização por danos 

morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 28917004). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado A parte ré alega a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda, contudo, os documentos 

alegados encontram-se acostados aos autos, motivo pelo qual afasto a 

preliminar arguida. 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, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao 

boletim de atendimento juntado aos autos, comprovam que a autora foi 

vítima de acidente de trânsito em 27/12/2018. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que MARIA TRAGIANETE PEREIRA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 
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cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia 

médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 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 o não 

aceitamento do pedido administrativo, 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) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025568-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CORREIA VALADARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025568-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIA CORREIA VALADARES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CLAUDIA CORREIA VALADARES, 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 05/05/2019, 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 ausência de requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro obrigatório, a inexistência de prova da invalidez, 

não comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, 

discorre sobre a impossibilidade de condenação em danos morais, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28873027). 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 29333489. 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 
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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 que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício devido ao prêmio não ter sido pago pela parte autora, entretanto 

esta argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente 

aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. Termo inicial 

de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não 

provido. (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, 

Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 01/06/2018) SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 

257/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – 

MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de 

indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a 

adimplência do premio do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ. 

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo 

com o trabalho desempenhado pelo patrono.(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) 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 registra 

como data do acidente 05/05/2019, assim como foi narrado na inicial, 

contudo, o boletim de atendimento e demais documentos médicos trazidos 

aos autos, comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

05/04/2019, pelo que reconheço como sendo essa a data dos fatos. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que CLAUDIA CORREIA 

VALADARES apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior 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 

superior 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 
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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). Quanto ao pedido 

de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. A ré alega 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) Com relação ao pedido de 

danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser 

reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022543-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO OBOLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022543-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO ROBERTO OBOLE REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

ANTONIO ROBERTO OBOLE, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos 

Morais em desfavor de SEGURADORA LÍDER, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 24/09/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 
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e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de adequação do valor da causa. No mérito alega a ausência 

de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, a 

improcedência do pedido de indenização por danos morais, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, a ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, 

aliado ao boletim de atendimento juntado aos autos, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 24/09/2018. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que ANTONIO ROBERTO OBOLE, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 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 tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 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 o não 

aceitamento do pedido administrativo, 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) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação 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 
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10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018411-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DE CASTRO CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018411-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELIO DE CASTRO CHAVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CELIO DE CASTRO CHAVES, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 29/01/2018, 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 titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo, e defeito de 

representação. No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, ausência de nexo de causalidade entre a 

lesão e o acidente, ausência de nexo causal devido à inexistência de 

prova do dano decorrente de acidente de trânsito, improcedência do 

pedido de indenização por danos morais, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28917021). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

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 alega ainda defeito de representação, vez que as 

assinaturas constantes nos documentos são evidentemente diferentes. 

Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista que em 

análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, 

levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. 

Além disso, os poderes outorgados restaram ratificados quando da 

audiência de conciliação, motivo pelo qual rejeito a preliminar alegada. No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao boletim de 

atendimento juntado aos autos, comprovam que o autor foi vítima de 
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acidente de trânsito em 29/01/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que CELIO DE CASTRO CHAVES, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura abdominal de leve intensidade avaliada em 

25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Ressalta-se que o laudo 

médico produzido em mutirão quando da audiência de conciliação é 

perfeitamente válido para ser utilizado em sentença, estando o presente 

feito devidamente instruído, não havendo que se falar em 

complementações. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA 

PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO 

DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há 

que se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto. (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José 

de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 

23/03/2018) (grifado) Assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

abdominal, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). 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 o não aceitamento do pedido 

administrativo, 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) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção 

monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto 

os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ( T J - S P  1 0 3 1 6 8 4 0 7 2 0 1 6 8 2 6 0 6 0 2  S P 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013721-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS ALMEIDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013721-66.2018.8.11.0041. Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 12/10/2008, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo, a ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda, o defeito de 

representação, e a prejudicial de mérito: prescrição. No mérito alega a 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, a 

ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, a ausência 

de prova do fato devido à ausência do boletim de ocorrência, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

25581575). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

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 alega a ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento da demanda, contudo, os documentos alegados 

encontram-se acostados aos autos, motivo pelo qual afasto a preliminar 

arguida. Quanto à alegação de defeito de representação devido rasura na 

data, verifica-se que os poderes outorgados ao patrono restaram 

ratificados quando da audiência de conciliação, motivo pelo qual afasto a 

preliminar alegada. Quanto à alegação de ocorrência da prescrição, a ré 

aduz que o sinistro se deu em 12/10/2008 e a ação foi ajuizada em 

19/05/2018, sendo que a contagem prescricional obedece ao artigo 206, 

§3º, inciso IX, do Código Civil, o qual estabelece o prazo de 3 (três) anos, 

tendo prescrito, portanto, em 12/10/2011. Entretanto, tratando-se de 

invalidez, a contagem do prazo prescricional somente se inicia quando o 

beneficiário do seguro tem ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez. Nesse sentido é a Súmula n° 573, do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA 

PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA 

INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C 

do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a 

apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1388030 MG 

2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 01/08/2014)(negritei) No presente caso, não existem elementos que 
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demonstrem que a Requerente teve a ciência inequívoca da sua 

incapacidade na data do sinistro, além disso, houve interrupção da 

contagem do prazo devido à citação da ré na ação ajuizada perante o 

Juizado Especial Cível (art. 202, I do Código Civil), conforme ID 13292730, 

motivo pelo qual não há que se falar em prescrição. No mérito, a ré alega a 

ausência de prova do fato devido à ausência do boletim de ocorrência, 

contudo o referido documento encontra-se juntado aos autos, conforme ID 

25443807, além disso, ainda que ausente, sabe-se que este não é 

documento essencial devendo ser corroborado com os demais presentes 

nos autos. Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao 

boletim de atendimento juntado aos autos comprovam que a autora foi 

vítima de acidente de trânsito em 12/10/2008. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do quadril 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 quadril direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018972-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO ALMEIDA MENDES (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018972-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VITOR HUGO ALMEIDA MENDES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. VITOR HUGO ALMEIDA MENDES, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 27/05/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, a ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 25808839). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 
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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, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao 

boletim de atendimento juntado aos autos, comprovam que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 27/05/2016. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que VITOR HUGO ALMEIDA MENDES, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de 

residual intensidade avaliada em 10%; 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 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso”. Esse é o entendimento jurisprudencial: Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 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 
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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: 1020094-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA CONCEICAO 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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020094-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONATHAN DA CONCEICAO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JONATHAN DA CONCEIÇÃO SILVA, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 14/01/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e discorre sobre o não pagamento em 

sede administrativa. No mérito discorre sobre a necessidade de prova 

pericial, proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28334498). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

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 14/01/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que JONATHAN DA CONCEIÇÃO 

SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

craniofacial de residual intensidade avaliada em 10%, 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 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

craniofacial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 
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jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 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: 1020023-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA SIMOES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020023-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRENDA SIMOES BATISTA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

BRENDA SIMÕES BATISTA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 26/12/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como a efetuar o pagamento do 

reembolso das despesas médico-hospitalares no valor de R$ 351,76 

(trezentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), acrescidos 

de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do 

INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou 

contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo, e informa o não pagamento em âmbito administrativo 

quanto às despesas médicas. No mérito alega a imprescindibilidade de 

produção de prova pericial, bem como discorre quanto ao quantum 

indenizatório, a necessidade de desembolso para ressarcimento das 

despesas médicas, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, e 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 28616041). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de 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, 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 26/12/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que BRENDA SIMÕES BATISTA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito de intensa intensidade 

avaliada em 75%; da estrutura crânio facial de leve intensidade avaliada 

em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 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%; 25% de invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo: a) 

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); b) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual 
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a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 

25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Totalizando a quantia de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos 

e sessenta e dois e cinquenta centavos). Quanto ao pedido de 

ressarcimento das despesas médicas e suplementares, verifica-se que a 

parte autora juntou nota fiscal referente a gastos com exames e remédios 

necessários devido à lesão, conforme ID 20008987 a ID 20009150, 

totalizando a quantia de R$ 351,76 (trezentos e cinquenta e um reais e 

setenta e seis centavos). Assim, estando demonstrado que as despesas 

foram efetuadas em decorrência dos danos sofridos em acidente de 

trânsito e não tendo sido efetuado o pagamento na esfera administrativa, a 

parte autora faz jus ao reembolso pleiteado, no valor de R$ 351,76 

(trezentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso.” Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso 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$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois 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, ainda, ao pagamento 

de R$ 351,76 (trezentos e cinquenta e um reais e setenta e seis 

centavos), referente à restituição das despesas médicas hospitalares 

suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo 

desembolso, conforme demonstrado 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 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, 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: 1021995-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO OLIVEIRA BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021995-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO OLIVEIRA BISPO REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. RODRIGO OLIVEIRA BISPO, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

22/05/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a exceção de incompetência, a ilegitimidade passiva, 

chamamento do feito à ordem devido à ausência de comprovante de 

residência em nome da parte autora, informa interesse no depoimento 

pessoal do autor, bem como apresentou impugnação ao pedido de justiça 

gratuita. No mérito alega a ausência de cobertura devido à inadimplência 

do proprietário, a inaplicabilidade da súmula 257 do STJ, discorre acerca 

dos valores da indenização em caso de condenação, ônus da parte 

autora, prova pericial, bem como quanto à correção monetária, aos juros e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido inicial. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 28831245). Houve a realização de 

audiência de conciliação (ID 25507025), tendo sido realizada avaliação 

médica e apresentada manifestação das partes quanto a esta. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que a habilitação do advogado 

no processo deverá ser procedida por este, nos termos do artigo 21 da 

Resolução nº 03/2018 TJMT/TP, pelo que não há que se falar em nulidade 

processual caso este não cumpra o acima disposto. Passemos a análise 

das preliminares suscitadas. A parte ré alega exceção de incompetência, 

vez que o autor reside na cidade de Sinop –MT, sendo que o fato teria 

ocorrido na referida cidade, e a requerida não possui matriz nesta Capital, 

mas sim na comarca do Rio de Janeiro, não havendo justificativa para que 

a ação tenha sido ajuizada nesta comarca. Ocorre que, é sabido que nas 

ações de cobrança do seguro DPVAT cabe ao autor escolher se quer 

ajuizar a ação no local do fato, em seu domicílio ou no domicílio da ré, 

sendo que no presente caso, consta que, embora a sede da ré seja no Rio 

de Janeiro, está possui filiais, agências e sucursais nesta comarca, motivo 

pelo qual não há que se falar em incompetência, pelo que afasto a 

preliminar levantada. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT MOVIDA CONTRA A 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A – 

AÇÃO PROPOSTA NO FORO DO RIO DE JANEIRO – EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELA RÉ E REJEITADA – AGRAVO. 1. (...) não 

se justifica que os autores, todos comprovadamente pobre (tanto que 

pediram e objetivaram gratuidade) se desloquem do Ceará para vir 

constituir advogado no Rio de Janeiro para mover ação contra uma 

seguradora que, embora tenha sede aqui no Rio de Janeiro, tem filiais, 

Agências, sucursais e até escritórios e representações em todos os 

Estados da Federação e em centenas de cidades de maior porte (...) 

(TJ-RJ – AI: 00233717620098190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 46 VARA 

CIVEL, Relator: MIGUEL ANGELO BARROS, Data de Julgamento: 

21/07/2009, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

31/07/2009) negritei Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 242 de 744



estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a 

regular tramitação, vejamos: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo 

que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) A parte ré ainda impugna o 

pedido de justiça gratuita apresentado pela autora, alegando que esta não 

comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo inclusive advogado 

contratado para efetuar seu patrocínio. Contudo, esta não merece 

prosperar, vez que dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que a parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, 

através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade 

judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o 

impugnante não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser 

mantida a benesse. A propósito: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E 

VI DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA 

QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR 

DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM 

QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL 

DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 

autor apelado, esta merece ser mantida. [...]. (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei Com essas 

considerações, rejeito a preliminar de impugnação à concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, a ré alega que o autor não faz 

jus ao recebimento do benefício devido ao prêmio não ter sido pago pelo 

proprietário, entretanto esta argumentação não prospera, pois é 

entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do 

seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de indenizar o 

indivíduo, sendo perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – 

STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. 

Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido. (TJ-RS - AC: 

70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – 

INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – 

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo 

DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio 

do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a 

título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho 

desempenhado pelo patrono.(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as documentações de 

atendimento médico, comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 22/05/2018. A perícia médica judicial concluiu que RODRIGO 

OLIVEIRA BISPO apresenta invalidez permanente parcial incompleta o 

ombro esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Ressalta-se que o laudo médico produzido em 

mutirão quando da audiência de conciliação é perfeitamente válido para 

ser utilizado em sentença, estando o presente feito devidamente instruído. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – 

DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT 

E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa se os elementos dos autos mostram-se 

suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação 

probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É 

inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto. (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José 

de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 

23/03/2018) (grifado) Assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 
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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 ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção 

monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto 

os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ( T J - S P  1 0 3 1 6 8 4 0 7 2 0 1 6 8 2 6 0 6 0 2  S P 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023343-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RICARDO SOARES DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1023343-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IGOR RICARDO SOARES DA COSTA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. IGOR RICARDO SOARES DA COSTA 

SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 04/04/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento integral do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

25794144). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 
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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, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao 

boletim de atendimento juntado aos autos, comprovam que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 04/04/2019. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que IGOR RICARDO SOARES DA COSTA SILVA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do cotovelo esquerdo 

de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do cotovelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção 

monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto 

os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ( T J - S P  1 0 3 1 6 8 4 0 7 2 0 1 6 8 2 6 0 6 0 2  S P 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014269-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Luiz Pereira ajuizou Ação Redibitória c/c Indenização por Danos 

Morais e Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Saga Pantanal 

Comércio de Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda., todos 

devidamente qualificados nos autos, alegando que no mês de abril/2016 

adquiriu um veículo zero quilômetro, sendo FORD KA SE 1.0, ano/modelo 

2016, cor externa branco ártico, placa QBI4223, chassi 

9BFZH55L5G8346322, no valor de R$ 40.000,00, sendo R$ 17.000,00 

pago de entrada e o restante financiado em 36 vezes. Narra que em 

29/04/2016, 14 dias da aquisição, o veículo começou a apresentar defeito, 

desligando sozinho por várias vezes, e depois não ligou mais, 

necessitando ser encaminhado por um guincho para a concessionária 

Saga, ora ré, onde foi diagnosticado mau contato no chicote do módulo da 

carroceria, e o automóvel foi liberado no dia 15/06/2016, e no intervalo do 

conserto (21/05/2016) a ré lhe disponibilizou um carro reserva, o qual foi 

devolvido quando retirou seu veículo. Aduz que duas semanas depois 

(27/06/2016) surgiu outro problema, agora no ar condicionado do veículo, 

e mais uma vez retornou à oficina da ré, onde fizeram um paliativo, e dois 

dias após, em viagem, o ar condicionado estragou novamente, retornando 

para a concessionária pela terceira vez, em apenas um mês de uso do 

bem. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado a parte requerida a devolver o valor de R$ 40.000,00, 

devidamente corrigido, alternativamente, que lhe seja disponibilizado um 

veículo igual ao adquirido, sob pena de multa. No mérito, pugna pela 

procedência da demanda, com a condenação das requeridas na 

devolução do valor de R$ 20.000,00 para o autor, devidamente corrigido, e 
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a parte do banco/financiado fique em conta judicial para quitação da 

alienação fiduciária, alternativamente, que o veículo seja substituído por 

outro do mesmo modelo, ficando as rés obrigadas a providenciarem a 

transferência junto ao Detran/MT; que as rés sejam condenadas ao 

pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 ou em quantia a ser 

fixada por este juízo, além das custas processuais e honorários 

advocatícios. O pedido urgente foi apreciado e indeferido (Id. 1937519). A 

ré Ford apresenta contestação (Id. 3230162), arguindo preliminar de 

ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo. No mérito, aduz que todos os vícios no veículo foram sanados, 

e sempre que realiza o devido reparo, as substituições dos itens são por 

originais de fábrica e não acarreta qualquer desvalorização; que o veículo 

do autor está em perfeitas condições de uso; que não praticou qualquer 

ilícito, consequentemente não há dever de indenizar. Requer o acolhimento 

da preliminar ou a improcedência dos pedidos iniciais. A corré Saga 

Pantanal também apresenta defesa (Id. 4142141), levantando preliminar de 

ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não houve qualquer tipo de 

recusa em efetuar os reparos no veículo, e após realizados o automóvel 

está apto para uso, consequentemente não houve qualquer falha na 

prestação do serviço. Pugna pelo acolhimento da preliminar ou a 

improcedência dos pedidos do autor. Réplica no arquivo de Id. 4355450. O 

processo foi saneado, restando rejeitadas as preliminares arguidas pelas 

rés, e deferida a produção de prova pericial (Id. 12857740). O laudo foi 

apresentado, tendo o perito informado que realizou a perícia de forma 

indireta, vez que o veículo foi vendido pela parte autora (Id. 21752533). 

Sobre o laudo as partes se manifestaram nos arquivos de Ids. 22682765, 

22899979 e 23565377. É o relatório. Decido O presente processo 

encontra-se na Meta 2 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 

pelo que passo a julgá-lo. Trata-se de Ação Redibitória c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência promovida por Luiz 

Pereira em desfavor de Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. e Ford 

Motor Company Brasil Ltda., pretendendo, em razão de vício oculto, a 

condenação da parte ré na devolução do valor pago pelo veículo adquirido 

ou a troca do mesmo por um automóvel semelhante e ser indenizado por 

suposto dano moral sofrido. Ressalte-se a existência de relação de 

consumo, eis que perfeitamente identificável a presença do fornecedor 

(as requeridas) e do consumidor como destinatário final do bem (a parte 

autora), encontrando-se perfeitamente preenchidos os polos que 

compõem esses tipos de relações, conforme dispõe o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei n. 8.078/90). A incidência da lei específica sobre a 

relação jurídica retratada neste caso se mostra necessária, justamente 

para fazer valer o princípio da igualdade (art. 5º, caput, CF/88), já que, 

sendo o consumidor reconhecidamente a parte vulnerável nas relações de 

consumo (art. 4º, I, CDC), isso vai acarretar a necessidade de correção 

jurídica para minimizar a disparidade entre os sujeitos dessas relações 

(consumidor e fornecedor), tratando os desiguais desigualmente na 

medida de suas desigualdades. O artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor estabelece que não sanados os vícios no prazo máximo de 30 

dias, pode o consumidor escolher alternativamente, a substituição do 

produto, a restituição ou abatimento do preço: Art. 18. Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º - 

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I – a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II – a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; III – o abatimento proporcional do 

preço. § 2º - (omissis); § 3º - O consumidor poderá fazer uso imediato das 

alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do 

vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade 

ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto 

essencial. É incontroverso que a autora adquiriu da parte requerida, em 

abril/2016, um veículo zero quilômetro, sendo FORD KA SE 1.0, ano/modelo 

2016, cor externa branco ártico, placa QBI4223, chassi 

9BFZH55L5G8346322, pelo valor de R$ 40.000,00, conforme nota fiscal 

colacionada no arquivo de Id. 1860522. Também não há controvérsia que 

o veículo adquirido pela parte autora foi levado para reparos na corré 

Saga Pantanal, consoante se extrai das ordens de serviços também 

juntadas no processo (Ids. 1860530, 1860534, 1860538, 1860542 

e1860552). Extrai-se do laudo pericial a seguinte conclusão (Id. 

21752533): Ø “Na data da vistora técnica não foi possível realizar teste de 

rodagem, teste de diagnóstico e nem inspeção técnica a fim de constatar 

as condições atuais do veículo, pois a parte autora não apresentou o 

automóvel para a realização da inspeção técnica; Ø Foram identificadas 

inconsistências após 22 dias de utilização do veículo, quando este ainda 

apresentava baixa quilometragem; Ø Para a realização dos reparos das 

inconsistências havidas no veículo foram registradas duas ordens de 

serviços, onde apresentam troca de peças, por peças genuínas; Ø Em 

consulta ao site do Detran foi constatado que a parte autora não é mais 

proprietário do veículo, tendo sido o mesmo vendido a terceiros. Assim, 

após as análises nos documentos juntados aos autos e consulta ao site 

do Detran, verificou-se que após o veículo ter sido submetido a reparos e 

substituições do chicote elétrico e a reprogramação do módulo, não houve 

mais registros de reclamações junto à Concessionária. Pelo todo exposto, 

cabe informar que na data do início da perícia o veículo encontra-se 

vendido para terceiro, não tendo sido mais aberto ordens de serviços com 

as mesmas reclamações apresentadas na exordial, o que permite inferir 

que os reparos realizados foram suficientes para sanar os defeitos e 

permitir o regular funcionamento e utilização do veículo”. (Negritei). Assim, 

diante da afirmação de que o veículo foi vendido, é evidente que o bem 

não se tornou impróprio para o uso, pressupondo a existência de reparos 

e que estes foram suficientes para sanar os defeitos e permitir o regular 

funcionamento e utilização do carro, como também afirmado pelo perito, 

sendo suficiente para descaracterizar os argumentos trazidos pela parte 

autora. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. COMPRA/VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO 

REDIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. A 

prova é uma faculdade atribuída às partes, para que demonstrem os fatos 

alegados. Na hipótese, comprovado pela perícia que o veículo teve o vício 

sanado, sem que houvesse a perda de valor de mercado, não há falar em 

dever de indenizar. II. A ausência de ilícito afasta a condenação ao 

pagamento de compensação por dano moral. III. Ônus sucumbenciais 

invertidos. Apelo provido. Unânime”. (TJRS, Apelação Cível, Nº 

70082862079, Vigésima Câmara Cível, Relator: Dilso Domingos Pereira, 

Julgado em: 16-10-2019). Negritei. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA 

DE RESTITUIÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM 

VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Ainda 

que tenha sido comprovado o encaminhamento do automóvel para 

reparos, as ordens de serviço juntadas aos autos demonstram a 

reclamação da autora no tocante à existência de itens supostamente com 

defeito, os quais não chegam a comprometer o uso regular do automóvel. 

Deveria a recorrente ter preservado o objeto litigioso para que fosse 

possível a realização de perícia, a fim de averiguar o dano alegado e sua 

extensão, o que não ocorreu, pois o automóvel foi vendido no curso da 

lide. APELAÇÃO IMPROVIDA”. (TJRS, Apelação Cível, Nº 70060510815, 

Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 

27-11-2014). Negritei. Há de se registrar também que não há como a parte 

autora justificar a demora do judiciário, já que ela poderia ter se valido da 

produção antecipada de prova no início do processo ou antes de vender o 

bem. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Redibitória 

c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência 

promovida por Luiz Pereira em desfavor de Saga Pantanal Comércio de 

Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com 

fundamento nos artigos 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, 

contudo, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade 

da justiça. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031948-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. F. G. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

LAZAROEDES PEREIRA GAMA OAB - 725.717.721-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023596-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ZEZONAZOKAE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037491-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE AQUINO OAB - 142.676.831-15 (REPRESENTANTE)

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035372-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

DALVENIR DA SILVA COSTA OAB - 006.680.223-70 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016158-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDAVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (REU)

CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA (REU)

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar- se acerca das 

buscas INFOSEG e INFOJUD, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028278-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MARTINS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerida, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerente, 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. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049364-51.2019.8.11.0041

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1049364-51.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva 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 

04/05/2020, às 12:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 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, 
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contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061240-03.2019.8.11.0041

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 POR DO SOL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061240-03.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por SANECAP – Companhia de 

Saneamento da Capital em desfavor de Condomínio Residencial Por do Sol. 

Designo audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, às 08:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). 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: 1004657-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY CONCEICAO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004657-61.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Danielly Conceição Maciel em 

desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/05/2020, às 09:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando 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. 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, certifique-se 

e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022830-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057287-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARTINS DA SILVA (REU)

JJX COMERCIO DE PNEUS RONDONOPOLIS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1057287-31.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CITAVEL Distribuidora de 

Veículos Ltda. em desfavor de JJX Comércio de Pneus Rondonópolis 

(BONO PNEUS) e Marcos Martins da Silva. Designo audiência de 

conciliação para o dia 25/05/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 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
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Processo Número: 1026266-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE CASTRO PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004546-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR LUCATO DEBROI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004546-77.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Dano Moral ajuizada por Igor Lucato 

Debroi em desfavor de Gol Linhas Aéreas S/A. Designo audiência de 

conciliação para o dia 25/05/2020, às 08:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026563-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058650-53.2019.8.11.0041

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:

MINERVA S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1058650-53.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Declaração de Sucessão 

Empresarial ajuizada por DELCARO Hotéis Ltda. em desfavor de MINERVA 

S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 25/05/2020, às 09:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). 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: 1018976-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOMAPAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028396-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR JORGE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

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, 
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no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011989-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1141261 Nr: 27956-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE MOTTES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:15.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907/MG, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da certidão de fls., uma vez que a mesma não foi 

publicada para o patrono correto da requerente, assim faço o cadastro do 

mesmo e encaminho a republicação a certidão abaixo transcrita: 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.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026503-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (AUTOR(A))

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT10334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar o pagamento dos honorários periciais 

apresentados no documento de id. 29719450, de 28.02.2020, no valor de 

R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), nos termos da decisão de id. 

20405178, de 27.05.2019. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777319 Nr: 30675-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANCEL SANEAMENTO, URBANIZAÇÃO E 

COMERCIO LTDA, KERGINALDO LISBOA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:8194 - A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):ANCEL SANEAMENTO e KERGINALDO LISBOA 

MELO.

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006207 Nr: 26010-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHBBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBCCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:120

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:Vistos, etc.

Prefacialmente, procedo a pesquisa junto aos sistemas Infojud e Infoseg, a 

fim de localizar o endereço do Requerido e seu Representante, entretanto 

foi declinado endereços já diligenciados às fls. 75, 85 e 103 (extratos 

anexo).

Ante o resultado infrutífero das buscas efetuadas, proceda-se a citação 

editalícia do Réu, 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.

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071827 Nr: 56214-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diligenciei junto à plataforma PJE e procedi a 

impressão e juntada da decisão datada de 21 de agosto de 2018 nos 

autos 1000288-71.2016.8.11.0006 de Incidente de Busca e Apreensão, na 

qual há a extinção do incidente em razão da desídia do Autor em promover 

as diligências que lhe competiam. Assim, procedo a intimação do Autor 

para, no prazo de 10 (dez) dias, dar o devido prosseguimento a este feito 

visando a apreensão e citação do Requerido, tendo em vista que o 
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caderno processual se arrasta desde dezembro de 2015.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952554 Nr: 1239-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DIAS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

18.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL DIAS ARRUDA, Cpf: 

01167607104, Rg: 16555821, solteiro(a), gerente. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão contra a parte ré, visando a posse do veículo descrito nos 

autos. Ante a localização incerta do Réu, o MM Juiz converteu os autos 

em Ação de Execução, determinando a citação por edital para que a parte 

requerida pague o débito abaixo descrito, com a possibilidade de 

reconhecer a dívida e mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais 

custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito. Feito 

isso, pode parcelar o saldo remanescente em até 6 prestações mensais e 

consecutivas, acrescida de correção monetária e juros de 1%, conforme 

artigo 827 do CPC.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 57.324,87 - Valor 

Atualizado: R$ 52.113,52 - Valor Honorários: R$ 5.211,35

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Prefacialmente, procedo a pesquisa de 

endereço do Executado no sistema Infojud, momento em que foi declinado 

local diligenciado às fls. 147 (extrato anexo). Destarte, ante o teor das 

certidões de fls. 95, 103, 147, 154, 168, 179, 197 e 210, defiro o 

requerimento de fls. 212/217 e assim CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do 

decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a 

referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão da não citação 

da parte adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO 

EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, quando 

"o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor" (artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada 

pela Lei n.º 13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data 

de Julgamento: 25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI 

Nº.911/69 ALTERADO PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova 

redação dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das 

alterações introduzidas pela Lei nº.13.043/14, perfeitamente válido o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

na forma prevista no Capítulo II do Livro II do CPC. 2. Ademais, não 

concretizada a estabilidade objetiva do processo com a angularização da 

relação jurídica processual, perfeitamente válida a modificação da causa 

de pedir e do pedido, nos termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso 

conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10024102135423002 MG, Relator: 

Mariza Porto, Data de Julgamento: 09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015)Não obstante o 

endereço indicado às fls. 216, constato que o mesmo já foi diligenciado às 

fls. 103 sendo o Executado pessoa estranha naquele local, demonstrando 

desta forma que nova diligência é medida inócua.Denota-se, que o Réu se 

encontra em lugar incerto e não sabido, assim em celebração ao princípio 

da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia dela 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.Desde já, fixo 

os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, 

no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielli Borges, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420313 Nr: 6291-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO GOMES LEITE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Procedo a intimação das partes para manifestarem-se, acerca do Laudo 

Pericial de fls. 286/303, no prazo sucesso, de 15 (quinze)dias, sendo os 

quinze iniciais para o Autor e os quinze dias subsequentes para o 

Requerido, independentemente de nova intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289739 Nr: 10280-80.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Intimação das PARTES PARA, NO PRAZO SUCESSIVO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, manifestarem-se acerca do laudo pericial de fls. 303/314. Sendo os 

15 (quinze) primeiros dias para a parte Autora e 15 (quinze) dias, 

subsequentes para a parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044652 Nr: 43746-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21.522/O, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:6.009/MT, 

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS ALVES DE SOUZA - 

OAB:15.768
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 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar devidamente o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

bem como, trazer o endereço atualizado para dar prosseguimento ao feito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006207 Nr: 26010-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHBBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBCCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:120

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006207 Nr: 26010-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L B COSTA COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:120

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799900 Nr: 6327-98.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARRAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, CNPJ: 37495728000141. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 102.296,33 (cento e dois mil, duzentos e 

noventa e seis reais e trinta e três centavos), ante a inadimplência da 

parte requerida

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o requerimento de fls. 156/157, 

procedendo-se a citação editalícia da Ré, 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.

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, Danielli Borges, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820139 Nr: 26373-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TYGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, FABIANO CEZARETTI RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, CRISTINA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Ante a inércia do banco, procedo a intimação da parte Executada para, no 

prazo de 05 (cinco)dias, manifestar-se nestes autos quanto a extinção do 

processo nos termos do artigo 485, III do CPC, salientando que seu silêncio 

será entendido como anuência tácita à aplicação do dispositivo acima.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019525-15.2018.8.11.0041

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:

SERGIO SOARES CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014970-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERY TABORELLI DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. O pedido é repetido, pois a pesquisa já foi efetivada. Deverá o 

autor dar prosseguimento ao feito no prazo legal. Após, conclusos. Após, 

diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021775-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIVANI RAMOS LACERDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1055600-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO SEABRA 48228745168 (REU)

SANDRO SEABRA (REU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003320-98.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035168-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO EPIFANIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008399-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE CRISTINA ESTEVES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041789-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

28.02.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029003-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029003-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: JACKSON CARLOS DA SILVA Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a correta 

localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004098-93.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARALELLO SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

RUY DE SOUZA GONCALVES (EXECUTADO)

Raquel Regina Duniz Ferrer Goncalves (EXECUTADO)

EVADIO CORREA FERRER (EXECUTADO)

ESPOLIO DE ANTONIA CORREA FERRER (EXECUTADO)

LIDIA SUELY DUNIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY DE SOUZA GONCALVES OAB - MT12133-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: 0004098-93.1998.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: PARALELLO SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - ME, 

RUY DE SOUZA GONCALVES, RAQUEL REGINA DUNIZ FERRER 

GONCALVES, EVADIO CORREA FERRER, ESPOLIO DE ANTONIA CORREA 

FERRER, LIDIA SUELY DUNIZ Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, 

remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, diante da 

inércia do autor em dar prosseguimento ao feito. Manifestando o autor, 

somente venham conclusos após certificar o prazo prescricional. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036297-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JULIO CEZAR DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036297-19.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO EXECUTADO: JULIO CEZAR DO AMARAL Vistos, etc. Em 

face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o 

prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito. Manifestando o autor, somente venham conclusos após certificar o 

prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008884-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ROCHA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008884-31.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: LUCIANO ROCHA DE MOURA 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo 

até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar 

prosseguimento ao feito. Manifestando o autor, somente venham 

conclusos após certificar o prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003171-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FERNANDES ALENCASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003171-46.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: CELSO 

FERNANDES ALENCASTRO Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, 

remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, diante da 

inércia do autor em dar prosseguimento ao feito. Manifestando o autor, 

somente venham conclusos após certificar o prazo prescricional. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022760-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON LOBIANCO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR OAB - MT7302-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022760-24.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME, VANDERSON 

LOBIANCO DE ALMEIDA Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar 

sobre o cumprimento de acordo. Após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 

28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003999-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ODAIR ROSINA (EXECUTADO)

JOSE ODAIR ROSINA (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: 1004029-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACTOS SOFTWARE E INFORMATICA EIRELI (EXECUTADO)

JOSE ODAIR ROSINA (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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008703-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DOS SANTOS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008703-30.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: AYMORE 

EXECUTADO: LUCILENE DOS SANTOS ALVES Vistos, etc. Proceda-se 

com o desbloqueio do valor penhorado nos autos (id. 2929595), face a 

desistência de levantamento do referido, realizada pelo credor ao 

id.29538629. Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora do 

executado, não merecendo análise pedidos repetitivos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000710-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MERISON MARCOS AMARO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR RABELO RESENDE OAB - DF33199 (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: 1000710-04.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: MERISON MARCOS AMARO, CLAUDEMIR PEREIRA 

DOS SANTOS Vistos, etc. Proceda-se penhora online. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036892-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036892-18.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME, JOAO GABRIEL 

HERMOSA RIBEIRO Vistos, etc. Proceda-se penhora online. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000304-06.1994.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARLEY DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

LUIS ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

MARIA LUIZA COSTA SAMPAIO LIMA (EXECUTADO)

PAULO LUIZ SILVA ARAUJO SAMPAIO (ESPÓLIO)

THEREZINHA COSTA SAMPAIO (ESPÓLIO)

RUTH DOS SANTOS DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

CONFECCAO CUIABANA DE PAES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

SERGIO EDUARDO COSTA SAMPAIO OAB - 458.204.817-04 

(REPRESENTANTE)

MARIA AMELIA COSTA PINHEIRO SAMPAIO OAB - DF26945 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-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: 0000304-06.1994.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: CONFECCAO CUIABANA DE PAES LTDA, 

LUIS ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA LIMA, MARIA LUIZA COSTA 

SAMPAIO LIMA, HARLEY DE SOUZA LIMA, RUTH DOS SANTOS DE 

SOUZA LIMA ESPÓLIO: PAULO LUIZ SILVA ARAUJO SAMPAIO, 

THEREZINHA COSTA SAMPAIO REPRESENTANTE: SERGIO EDUARDO 

COSTA SAMPAIO Vistos, etc. Mantenho despacho do id n. 25451165 e 

após efetivadas todas as citações, expeça-se carta precatória como ali 

determinado para penhora e demais atos. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046965-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JOSE DOS SANTOS SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre os documentos acostados aos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010747-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA JOSETI RIBEIRO E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010747-22.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: CREUZA JOSETI 

RIBEIRO E SOUZA EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Mantenho 

determinação dos autos, devendo o autor cumprir no prazo legal e após, 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040581-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP (REU)

ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES (REU)

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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: 0040581-97.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO DO BRASIL SA REU: BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, devendo o autor cumprir 

no prazo legal concedido. Certifique-se sobre o decurso de prazo, se 

decorrido, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0043387-71.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ROSA PARREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0043387-71.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: MIGUEL ROSA PARREIRA Vistos, etc. Em 

face da postulação do autor, remetam os autos ao arquivo por um ano, 

com suspensão do prazo prescricional. Não havendo manifestação, 

passará a decorrer o prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004780-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO MACIEL MARTINS (EXECUTADO)

B R AUTOMOVEIS 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: 1004780-30.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: B R AUTOMOVEIS LTDA - ME, PAULO SERGIO MACIEL 

MARTINS Vistos, etc. Defiro a dilação por 5 (cinco) dias, sem prorrogação. 

Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048606-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN JUNIOR OAB - SP305323-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1048606-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES Vistos, etc. Anote-se o 

causídico como postulado. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação 

para o autor manifestar nos autos Após conclusos. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005214-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005214-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): RENATO SILVESTRE 

DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Em face aos documentos 

acostados pelo autor, mantenho determinação nos autos, devendo a parte 

autora cumprir como ali consignado, no prazo legal, pois não demonstrou 

ser pobre diante da Lei. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006922-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERSON ALEX MARQUES DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006922-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): LUANDERSON ALEX 

MARQUES DE ALENCAR REU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos, etc. Mantenho determinação nos autos, 

devendo a parte autora cumprir como ali consignado, no prazo legal, 

considerando que a falta de anotação na carteira de trabalho desde 2017, 

não comprova rendimentos atuais.. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002363-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE FATIMA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002363-36.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: WILSON DE FATIMA RIBEIRO Vistos, etc. 

Intime-se o autor para no prazo legal, indicar a exata localização do bem 

ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto 

Lei n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026845-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO XAVIER BENEDITO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES OAB - 

MT22900/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando valor irrisório penhorado, proceda-se o 

desbloqueio. Expeça-se mandado de penhora e avaliação como postulado 

nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.02.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002531-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO JOSE DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))
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NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001944-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO SUL TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

KANANDA SILVA DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001944-16.2020.8.11.0041. AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO REU: RIO SUL TRANSPORTES EIRELI - ME, KANANDA 

SILVA DA COSTA Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001163-17.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVEMAR IND E COM DE BARCOS LTDA (EXECUTADO)

SERGIO ROBERTO MOTTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LANZI DE MORAES BORGES (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0001163-17.1997.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LEVEMAR IND E COM DE BARCOS LTDA, SERGIO ROBERTO 

MOTTA Vistos, etc. Oficie-se o infojud e após, diga-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0057695-49.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DIRCEU LAVRATTI (EXECUTADO)

MARTA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0057695-49.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

- ME, DIRCEU LAVRATTI, MARTA GONCALVES Vistos, etc. Cabe à própria 

Instituição Financeira proceder com a restrição pleiteada no id. 29672740. 

Deverá a parte autora indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030810-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BARBOSA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030810-05.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: CELSON BARBOSA 

LOPES EXECUTADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0058874-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. BORGES GONZALES COMERCIO E SERVICOS - ME (EXECUTADO)

JULIO CESAR GONZALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0058874-47.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: A. BORGES GONZALES COMERCIO E SERVICOS - ME, 

JULIO CESAR GONZALES Vistos, etc. Cabe à própria Instituição 

Financeira proceder com a restrição pleiteada no id. 29644427. Deverá a 

parte autora indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0013208-86.2016.8.11.0041

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:

LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (EXECUTADO)

ANA PAULA FERRAZ DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0013208-86.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME, 

JULIANO DE ARRUDA VARGAS, ANA PAULA FERRAZ DE MORAES 

Vistos, etc. Expeça-se Termo de Penhora nos termos do CPC, do bem 

indicado pelo credor, se de propriedade da parte executada, que deve ser 

comprovado. Após, intime-se a parte executada da penhora e nomeação 

de depositário fiel. Em seguida, avalie-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1013712-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO MARCOS RIBEIRO TAQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013712-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LUCIO MARCOS RIBEIRO TAQUES Vistos, etc. Até o 

presente momento o executado não foi citado da presente ação. Desta 

forma, intime-se a parte autora para providenciar a citação do executado, 

para somente após, quando efetivada a citação e decorrido o prazo para 

resposta para pagamento do débito, que será analisado o pedido de 

penhora do id. 29638896. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028605-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028605-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANGELA RITA 

CHRISTOFOLO DE MELLO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. 

Intimem-se as parte da chegada dos autos, neste juízo. Nada sendo 

requerido, arquive-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005108-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDINEIA DE SOUZA (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:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-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: 1005108-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): FRANCISCA EDINEIA 

DE SOUZA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Diante do julgamento 

arquive-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008836-43.2017.8.11.0041

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:

MARIA EVA BATISTA DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO BATISTA DE JESUS OAB - 027.145.681-73 (REPRESENTANTE)

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-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: 1008836-43.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARIA EVA BATISTA DE 

JESUS REPRESENTANTE: DANILO BATISTA DE JESUS Vistos, etc. 

Intimem-se as parte da chegada dos autos, neste juízo e o autor para 

cumprir o v. Acórdão no prazo legal. Após, certique-se e conclusos. 

CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015261-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-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: 1015261-52.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA 

Vistos, etc. Intimem-se as parte da chegada dos autos, neste juízo. Nada 

sendo requerido, arquive-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002510-33.2018.8.11.0041

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:

MARCOS VENICIOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (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: 1002510-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARCOS VENICIOS 

SANTOS PEREIRA Vistos, etc. Intimem-se as parte da chegada dos autos, 

neste juízo. Nada sendo requerido, arquive-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058911-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1058911-18.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO Vistos, etc. 
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Intime-se o autor para no prazo legal, indicar a exata localização do bem 

ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto 

Lei n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008830-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008830-31.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE 

MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS 

EXECUTADO: ROSANE 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: 1. Cite-se para 

pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008853-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DE JESUS YAMAGUCHI 70640483100 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008853-74.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: PONTA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: VALTER DE 

JESUS YAMAGUCHI 70640483100 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: 1. Cite-se para 

pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008842-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LND TRANSPORTES EIRELI - EPP (REU)

LUCIANO GARCIA DA SILVA (REU)

PAULO SERGIO PONCIANO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008842-45.2020.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE 

MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS REU: 

LND TRANSPORTES EIRELI - EPP, LUCIANO GARCIA DA SILVA, PAULO 

SERGIO PONCIANO Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em 

quinze dias, constando todas às advertências previstas no artigo 700 e 

seguintes do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 5%(cinco por 

cento) da causa. Consigne-se no mandado que caso haja pronto 

pagamento, estará isento de custas. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0013967-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA (AUTOR(A))

ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO OAB - SP12363-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM OAB - SP118685-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES OAB - SP237733-O 

(ADVOGADO(A))

MELINA LEMOS VILELA OAB - MT243283-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: 0013967-50.2016.8.11.0041. AUTOR(A): NORTEC 

CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA, ELAINE LUIZA NUNES DA 

SILVA MORAES REU: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos, etc. Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de 

trânsito em julgado, juntando-as ao processo principal, certificando-se. 

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014322-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLJAX BATERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (EXECUTADO)

LAERCIO CALGARO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0014322-60.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: VOLJAX BATERIAS LTDA - ME, VIVIANE CARINE 

REZEPOKA CALGARO, LAERCIO CALGARO Vistos, etc. Intime-se a 

Defensoria Pública nomeada nos autos (id. 29683389), acerca do acordo 

anunciado no id. 29683604, pela parte autora. Após, com ou sem 

manifestação. Conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009544-82.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BANESTADO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0009544-82.1995.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO BANESTADO S.A. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. Cumpra-se o ultimo parágrafo, da 

sentença prolatada nos autos. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009520-54.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS OAB - MT3665-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDEO CURSO EDUCACIONAL DIST ED PROD VIDEO CURSOS 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: 0009520-54.1995.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SUDAMERIS 

BRASIL SOCIEDADE ANONIMA EXECUTADO: VIDEO CURSO 

EDUCACIONAL DIST ED PROD VIDEO CURSOS LTDA - ME Vistos, etc. 

Cumpra-se o ultimo parágrafo, da sentença prolatada nos autos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0056625-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CINTRA CARVALHO (EXECUTADO)

TANIA MARIA CINTRA CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-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: 0056625-26.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: ANA PAULA CINTRA CARVALHO, TANIA MARIA 

CINTRA CARVALHO Vistos, etc. Certifique-se sobre prazo prescricional 

como já determinado nos autos. Não se consolidando, certifique-se a 

existência de bens penhorados e avaliados nos presentes autos. Caso 

negativo, expeça-se Mandado de Penhora/avaliação, dos bens indicados 

pelo credor (id. 29687398), se de propriedade da parte executada, que 

deve ser comprovado, bem como, intime-se a parte executada da 

penhora/avaliação e nomeação de depositário fiel. Do contrário, existindo 

bens penhorados nos autos, intime-se a parte autora sobre o interesse 

sobre a penhora efetivada nos autos. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0002665-97.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES OAB - MT10220-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMBARROS COMERCIO DE COMBUST E DERIV PETROLEO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

CRISTIANE VAROTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0002665-97.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E 

MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI 

EMPREENDEDORES MT EXECUTADO: CAMBARROS COMERCIO DE 

COMBUST E DERIV PETROLEO LTDA - ME, CRISTIANE VAROTTO Vistos, 

etc. Proceda-se atualização do débito indicado na inicial, com custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios fixados. Após 

proceda-se a penhora on line, como determinado no id. 29683082. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030549-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA EUGENIA FERNANDES (EXECUTADO)

 

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: 0023876-58.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA PERPETA DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada para apresentar certidão de ônus do imóvel 

penhorado nos antos, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003043-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L DONIZETI DE MOURA - ME (EXECUTADO)

LAERCIO DONIZETI DE MOURA (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 de avaliação, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036859-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NYLZA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006456-36.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA BANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARBATO & SANTOS LTDA (EXECUTADO)

JOAO JUSCELINO GARBATO (EXECUTADO)

ELIZEU SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Sentença: "Diante do exposto e considerando o que mais consta dos 

autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução 

com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de 

Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição 

intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, 

isentando nos honorários advocatícios por não haver habilitação da parte 

executada, sendo rés na ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I".

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0020086-32.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DOMINGOS NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIS GUSTAVO FIGUEIREDO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Fica a parte autora intimada para apresentar certidão de ônus atualizada 

do imóvel penhorado nos autos, no prazo de 15 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009960-27.2018.8.11.0041

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:

HENAIS MICHELINE HOLZ (EXECUTADO)

GEMMA BEDIN VIECILI (EXECUTADO)

IVAN DANIELI VIECILI (EXECUTADO)

E. C. X. COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N 1009960-27.2018.8.11.0041 

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): BANCO 

DO BRASIL SA ADVOGADO DA PARTE EXEQÜENTE(S): SERVIO TULIO DE 

BARCELOS e FLAVIO NEVES COSTA EXECUTADO (A,S): E. C. X. 

COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA – EPP, 

GEMMA BEDIN VIECILI, HENAIS MICHELINE HOLZ e IVAN DANIELI VIECILI 

CITANDO(A,S): E. C. X. COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES 

DOMESTICAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.450.899/0001-56, GEMMA BEDIN 

VIECILI - CPF: 487.307.691-91, HENAIS MICHELINE HOLZ - CPF: 

650.528.031-68 e IVAN DANIELI VIECILI - CPF: 531.551.901-59 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2018 VALOR DO DÉBITO: R$ 113.290,57 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA acima 

qualificada para, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da expiração 

deste edital, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando 

que não havendo pagamento será expedido mandado de penhora e o 

senhor Oficial de Justiça efetuará a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

parte devedora sobre a penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA, AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo apenas 30% da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o valor remanescente em até 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). 

RESUMO DA INICIAL: Em 16/10/2014, o Banco Exequente deferiu à 

primeira Executada um crédito no valor de R$ 173.385,00 (cento e setenta 

e três mil trezentos e oitenta e cinco reais). Em contrapartida, a Executada 

assumiu a obrigação de pagar o valor do financiamento em 68 (sessenta e 

oito) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 01/03/2015 e a 

última em 01/03/2015. No entanto, a obrigação não foi cumprida, 

tornando-se o Exequente credor da parte Executada na quantia de R$ 

113.290,57 (cento e treze mil duzentos e noventa reais e cinquenta e sete 

centavos). Os outros integrantes do polo passivo o fazem na condição de 

avalistas, conforme se verifica nas assinaturas do instrumento de crédito 

apresentado na petição inicial. Destarte, com o inadimplemento do 

pagamento das prestações mensais, ocorreu o vencimento antecipado da 

dívida, estando os Executados descumpridores com a obrigação de 

pagarem a quantia acima indicada. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de que, independentemente da 

realização ou não da penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias 

para opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo 

especificado, será decretada a revelia com nomeação de Curador 

Especial Cuiabá - MT, 27 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente 

Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022951-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON BOM DESPACHO DO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022951-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 
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S/A REU: EVERSON BOM DESPACHO DO NASCIMENTO Vistos, etc. Defiro 

a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, diga-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020 Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036279-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1036279-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOAQUIM BRAZ DE OLIVEIRA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade 

do recurso de apelação, que é processado no efeito suspensivo. 

Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao 

E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008318-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EXEQUENTE)

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXEQUENTE)

ALAN AYOUB MALOUF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008318-53.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BUFFET LEILA MALOUF LTDA, 

ALAN AYOUB MALOUF, KHALIL MIKHAIL MALOUF EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. 

Após, diga-se e conclusos. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1055571-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIANE ARRUDA ESTERY (EMBARGANTE)

ROSTER INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE FROHLICH SOARES OAB - RS109254 (ADVOGADO(A))

BIANCA ANDRADE DE CASTRO OAB - RS67690 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1055571-66.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: ROSTER INDUSTRIA DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, SILVIANE ARRUDA ESTERY 

EMBARGADO: AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no 

prazo, certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se 

que não são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho 

pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali 

consignado, em todos seus termos. Diferente do alegado, este Juízo 

manifestoub sobre os documentos juntados no id n. 28235654, mantendo 

o indeferimento da justiça Gratuita. Assim, cumpra-se a referida em todos 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1018460-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018460-19.2017.8.11.0041. AUTOR(A): NEYDE FERREIRA DE 

VASCONCELOS REU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Defiro a 

justiça gratuita. Anote-se. É sabido que o Novo Código de Processo Civil 

eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de 

documentos e passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas 

por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC. Contudo, o 

direito material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a 

pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo 

que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o 

conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e 

satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do 

art. 318 do NCPC. Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para 

que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para 

autora, de acordo com o Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de 

Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula nº 372 do STJ 

após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.Expeça-se o 

necessário. 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 e intime-se o requerido da liminar e responder a ação, constando 

às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008774-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO WILIAN PEREIRA DO BOMDESPACHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008774-95.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

RODRIGO WILIAN PEREIRA DO BOMDESPACHO Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 
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sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008845-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO JORGE DA CRUZ COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008845-97.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DANILO JORGE 

DA CRUZ COELHO Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008938-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008938-60.2020.8.11.0041. AUTOR: CICERO APARECIDO DOS SANTOS 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 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 fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009027-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a pose plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.02.20

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0016711-86.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLCLES CARVALHO FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0016711-86.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. EXECUTADO: WALLCLES 

CARVALHO FREITAS Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão convertida em Execução qual o HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA move contra WALLCLES 

CARVALHO FREITAS oriundo do Contrato de Alienação Fiduciária n. 

1123167692 do Grupo 00161 – Quota nº 01800 – 27228599 - Pág. 2/ 

27228600 - Pág. 1 Analisando os autos, recebo a peça de id. 27228730 - 

Pág. 3/ 27228732 - Pág. 1 como Exceção de Pré-Executividade pelo 

princípio da fungibilidade, por se tratar de oposição à execução de 

matérias de ordem pública. Primeiramente, somente poderá ser oposta 

sobre questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as 

atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as 

condições da ação executiva, com o fim de obstar o prosseguimento da 

execução, sem dilação probatória. A ampliação do seu alcance é 

inadmissível, devendo ser discutidas via embargos do devedor. Insurge o 

executado, por sua Curadora Especial, pela prescrição intercorrente 

arguindo que a sua citação ocorreu após o prazo prescricional de 03 

(três) anos. Podemos perceber que a presente demanda foi ajuizada em 

09/04/2014, com despacho inicial em 11/04/2014– id. 27228601 - Pág. 3. 

Entretanto, a conversão da ação em execução se deu em 12/07/2018 

conforme decisão de id. 27228725 - Pág. 2, havendo a citação do 

executado em 06/09/2018 de acordo com a certidão do oficial de justiça de 

id. 27228727 - Pág. 3. Assim, determinando-se nova citação, interrompeu 

o prazo prescricional. Ademais, na Ação anterior de busca e apreensão, a 

citação somente é regular após cumprimento da liminar. Portanto, não 

decorreu o prazo de prescrição diante de sua interrupção. Desta feita, 

entendo que o exequente providenciou a citação dentro do prazo 

prescricional. Inclusive, é notório que para o reconhecimento da 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do NCPC, decorrido o 

prazo de um ano da suspensão, começa a decorrer o prazo prescricional. 

Não houve nos autos qualquer pedido de suspensão para se enquadrar 

no referido dispositivo. Rejeito a arguição de prescrição intercorrente. 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos NÃO 

ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade, por entender que o argumento 

da exceção não tem prevalência para nulificar a execução e mantenho a 

penhora realizada. Retornem os autos ao arquivo até decorrer o prazo 

prescricional, diante da inercia do autor em dar prosseguimento ao feito, 

até que ocorra a prescrição concreta. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010643-98.2017.8.11.0041

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:

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010643-98.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - ME, 

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR Vistos, etc. Homologo, por 

sentença, a desistência da presente ação, para surtir seus efeitos legais 

e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 775 do CPC. Custas e 

honorários advocatícios, 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 fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002511-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002511-47.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: NATALINA DE CAMPOS Vistos, etc. Homologo, por sentença, 

a desistência da ação, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o 

processo, com fulcro no artigo 485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040686-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANTONIO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1040686-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): RENATO ANTONIO 

BASTOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO  Vistos, etc. Renato Antonio 

Bastos, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente 

Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e 

Repetição de Indébito com Pedido de Liminar contra Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A. Requereu a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, bem como a prioridade de tramitação pelo Estatuto do 

Idoso. Alegou que, em fevereiro/2011, a parte requerida ofereceu um 

empréstimo consignado informando o pagamento deste valor deveria ser 

realizado de forma parcelada, com desconto direto na folha de pagamento, 

porém não lhe foi entregue cópia do contrato. Asseverou que 

concretizado o empréstimo foi disponibilizado, via TED em sua conta 

bancária o valor de R$ 858,33 (oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta 

e três centavos) e de consequência, em março/2011 o banco Bonsucesso 

começou realizar descontos na folha de pagamento do Autor, inicialmente 

no valor de R$50,49 (cinquenta reais e quarenta e nove centavos). 

Descobriu que o desconto efetivado em sua folha de pagamento vinha 

com a nomenclatura “cartão de crédito”, razão pela qual buscou junto 

Instituição Financeira informações sobre o aludido desconto, onde 

recebeu da parte requerida documentos, como faturas e planilha evolutiva 

do débito e observou a ocorrência de denominados “saques” sendo que 

os valores correspondiam às importâncias recebidas da parte requerida, 

via transferência bancária, totalizando a importância de R$ 10.223,63 (dez 

mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos). Mencionou 

que, todos os valores recebidos durantes esses anos foram via TED, e 

que acreditou que todos os valores recebidos se tratavam de empréstimos 

consignados. Asseverou que, a denominação do contrato é TERMO DE 

ADESÃO – EMPRESTIMO PESSOAL E CARTÃO, e o recebimento da 

quantia de R$ 858,33 fora através de empréstimo consignado e não cartão 

de credito consignado, sendo um contrato praticamente em branco. 

Destacou que nunca recebeu qualquer cartão de crédito, e que, nas 
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faturas sequer há registros de qualquer compra/serviço realizado. 

Elucidou sobre defeito do negócio jurídico (vício de consentimento) e erro 

substancial e inescusável das práticas abusivas e do negócio que impõe 

onerosidade excessiva, sendo a dívida insolúvel e impagável. Requereu 

repetição de indébito, em dobro dos valores indevidamente descontados 

da folha de pagamento do autor desde março/2011 até a prolação da 

sentença. Asseverou em sede de pedido alternativo, da necessária 

revisão contratual para proceder a conversão do contrato de cartão para 

contrato de empréstimo consignado, bem como, aplicação da taxa de 

empréstimo convencional de 2,08% ou a taxa aplicada ao crédito pessoal 

na época do recebimento de cada valor, conforme o Banco Central do 

Brasil. Pleiteou pela condenação da parte requerida em danos morais no 

importe de R$ 14.970,00 (quatorze mil e novecentos e setenta reais). 

Requereu em sede de tutela de urgência que seja a parte requerida 

proibida de realizar novos descontos na folha de pagamento a respeito de 

cartão de crédito consignado, bem como, se abstenha de inserir o nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão da discussão e 

que apresente o contrato original da operação cartão crédito consignado, 

planilha evolutiva do débito atualizada e todas as faturas referentes ao 

cartão de crédito consignado. Requereu ainda a concessão da inversão 

do ônus da prova. Rogou pela condenação da parte requeridas em custas 

processuais e honorários advocatícios e manifesta que não possui 

interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação. 

Pugnou pela procedência dos pedidos contidos na inicial. Juntou 

documentos no id. 23983178 - Pág. 2/23993321 - Pág. 23. A gratuidade 

processual foi indeferida, nos termos da decisão de id. 24001696 - Pág. 1. 

A parte requerente informou a interposição do Recurso de Agravo de 

Instrumento no id. 24065838 - Pág. 1 (RAI n. 1014007-36.2019.8.11.0000), 

que deu parcial provimento ao recurso, para autorizar a parte autora 

proceder com o pagamento das custas e das despesas processuais de 

forma parcelada, em 4 (quatro) prestações mensais e sucessivas (id. 

24215379 - Pág. 7). A primeira parcela das custas processuais foi paga 

pela parte requerente conforme se depreende no id. 25048767 - Pág. 1. 

Nos termos da decisão de id. 25181773 - Pág. 1 foi indeferida a tutela de 

urgência almejada. O requerido apresentou documentos de id. 26182932 - 

Pág. 1/26183692 - Pág. 12 e contestação de id. 26183695 na qual arguiu a 

ausência de documento indispensável para a propositura da demanda 

como os extratos bancários que demonstrem o pagamento do contrato 

narrado. Requereu o reconhecimento da prescrição em sede de prejudicial 

de mérito, pois sustenta que nos termos do art. 206, §3º, incisos IV e V do 

Código Civil, ali determina a prescrição do direito de ação em três anos, e a 

parte autora, somente após 8 (oito) anos do início dos descontos do 

contrato n. 805047334, que se deu início em 23/03/2011, distribui sua ação 

em 17/09/2019, configurando, assim, a prescrição mencionada. Aduziu 

que as partes firmaram contrato de cartão de crédito de nº 805047334, no 

qual o saque do valor é transferido para sua conta dentro do limite do 

crédito contrato e relatou que a parte autora solicitou que fosse efetuado 

fosse efetuado 07 (sete) saques nos valores líquidos de 1)R$ 858,33 

(oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) 2) R$ 761,00 

(setecentos e sessenta e um reais); 3) R$ 2.916,22 (dois mil novecentos e 

dezesseis reais e vinte e dois centavos); 4) R$ 2.533,23 (dois mil 

quinhentos e trinta e três reais e vinte e três centavos); 5) R$ 2.041,00 

(dois mil e quarenta e um reais); 6) R$ 623,85 (seiscentos e vinte e três 

reais e oitenta e cinco centavos); 7) R$ 490,00 (quatrocentos e noventa 

reais), sendo transferido para conta de titularidade da parte autora. 

Destacou que inexiste irregularidade na operação que o débito progrediu 

em face da não quitação integral da fatura. Discorreu que o autor realizou 

saques, desbloqueio do cartão bem como compras com o cartão de 

crédito. Afirmou que estava previsto no contrato que seria debitado em 

sua folha de pagamento apenas o valor mínimo da fatura, devendo ser 

pago o restante em qualquer agência bancária. Refutou o pagamento em 

dobro. Impugnou a condenação em indenização por danos morais ante a 

ausência dos requisitos, bem como discorreu sobre a impossibilidade da 

inversão o ônus da prova. Rogou pela improcedência da ação. Juntou 

documentos de id. 26183695 - Pág. 9/ 28053900 - Pág. 1. A autora 

apresentou réplica à contestação de id. 28053901 onde rebateu a 

preliminar e a prejudicial de mérito, nem como ratificou a tese da inicial. 

Pugnou pela procedência dos pedidos. A parte autora fora intimada no id. 

24232687 para comprovar o recolhimento das parcelas da guia de 

distribuição da ação, razão pela qual comprovou o respetivo recolhimento, 

respectivamente no id. 29300360 ao id. 29300364. Vieram-me conclusos 

os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Morais e Repetição de Indébito com Pedido de Liminar contra Banco olé 

Bonsucesso Consignado S/A com a pretensão de concessão benefícios 

da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, conversão do contrato de 

cartão de crédito para mútuo, com alteração da taxa de juros para 2,08% 

ou a taxa aplicada ao crédito pessoal na época do recebimento de cada 

valor, condenação em indenização por danos morais e devolução em 

dobro do indevidamente cobrado. Por seu turno, o requerido sustenta em 

preliminar ausência de documentos necessários para interposição da 

ação e prejudicial de mérito (prescrição). Afirmou a legalidade da 

contratação do serviço de contratação de cartão de crédito, no qual foi 

utilizado o crédito disponibilizado com compras e saques. Compulsando os 

autos verifica-se que está pronto para receber decisão, dispensando 

produção de provas em audiência ou pericial, cabendo julgamento 

antecipado na lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de 

Processo Civil. De início cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do 

ônus da prova, posto que, a própria parte autora, colacionou nos autos, o 

contrato nº 805047334 (id. 23983183 - Pág. 2) bem como, as faturas do 

cartão de crédito de id. 23993296 - Pág. 2/23993301 - Pág. 18 e planilha 

de evolução do débito, questionados no feito, inclusive a parte requerida, 

respectivamente no id. 26182932 - Pág. 2 e id. 26182936 - Pág. 

1/26182936 - Pág. 210, os aludidos documentos, onde firma a tese posta 

na inicial de sua não contratação de cartão de crédito, portanto, está o 

processo apto ao julgamento. No tocante a arguição ausência de 

documento indispensável para a propositura da ação nos termos do art. 

320 do CPC, é descabida. Isso porque, diferente do que afirmado pelo 

requerido, não é necessário a juntada dos extratos bancários para 

demonstrar o recebimento dos valores dos empréstimos concedidos, por 

serem incontroversos. Ou seja, o próprio autor confessa em sua exordial 

o recebimento dos créditos pelo requerido. Rejeito. É patente, que no caso, 

tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato e súmula 297 do STJ. Alega o requerente que o contrato 

realizado foi na modalidade empréstimo consignado e não como cartão de 

crédito consignado. Informou ainda em sua exordial que jamais se utilizou 

do cartão do requerido. De outra banda não há que se falar em prescrição 

quando estamos tratando de obrigações contínuas descontadas em folha 

de pagamento e ainda vigente, restando prejudicada a pretensão. 

Analisando os autos, diante do contrato acostado pelas partes, denota-se 

que ali foi avençado apenas contrato de empréstimo consignado nos 

valores, quais estão sendo descontados em folha de pagamento da parte 

autora. Por seu turno, apesar do requerido tratar de saques, não 

comprovou qualquer avença de cartão de crédito, tanto que a parte autora 

não nega o financiamento apenas repudia tratar de cartão de crédito e a 

taxa cobrada. Como a parte autora avençou contrato de empréstimo 

consignado, levava a crer que os valores por ela levantados tratava de 

empréstimos e não cartão. Caberia a Instituição Financeira provar a 

avença de cartão de crédito, o que restou prejudicado. Apesar de marcar 

no contrato com (X) de tratar de cartão de crédito, no preenchimento do 

contrato foi considerado o empréstimo consignado, devendo prevalecer. 

Conclui-se que a prestação de serviço pelo fornecedor foi defeituosa e 

inadequada, sendo que o serviço na forma cobrada não foi devidamente 

contratado pelo consumidor, pelo que é devida a reparação de moral nos 

termos do art. 14 do CDC. Ademais, a parte autora não trouxe elementos 

nem fundamentos a desconstituir a referida utilização. Portanto cabe a 

conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo 

consignado como pretendido na inicial. Por outro lado, denota-se que no 

contrato não houve especificação de taxas de juros, entretanto, pelas 

faturas apresentadas denota-se que foram aplicadas taxas exorbitantes, 

pois possui uma variável entre 5,47% a 6,76% ao mês de juros por atraso. 

Além do que, como dito anteriormente, a parte autora não aderiu as 

referidas taxas, pois no contrato nada consta. É autorizada a revisão 

contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos 

juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer 

o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar 

de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar 

juros de forma abusiva como demonstrado nos autos. Assim, no débito 

desde a origem deverá incidir a taxa de juros de 2,08% ao mês como 

pleiteado na exordial e não impugnado especificamente pelo requerido. 
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Quanto à indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, 

quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o 

dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano 

a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 

do Código Civil Brasileiro). No caso, o dano moral restou configurado, 

devendo prevalecer o valor pretendido na inicial. Quanto ao pedido de 

repetição de indébito faculto de forma simples e atualizada, se 

comprovado pagamento à maior. “Ad cautelam” concedo a tutela de 

urgência para suspender os descontos na folha de pagamento do 

requerente em valores à maior do que aqui dirimido. De outra banda, não 

há como declarar nulo o contrato considerando que deverá prevalecer o 

empréstimo consignado e esta nomenclatura deverá ser considerada nos 

descontos em folha. Diante do exposto e considerando o que mais consta 

nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Revisão 

Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito com 

Pedido de Liminar e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe os artigos 487-I c.c. 300 do Novo Código de Processo Civil e 

concedo a tutela provisória, fundamentada em urgência, para determinar 

que a parte Ré: a) a abstenção de realização de novos descontos sobre 

cartão de crédito consignado; b) que se abstenha de inserir o nome do 

Autor junto aos órgãos de proteção ao débito em razão de débitos 

discutidos nesses autos; No mérito, condeno a parte Ré ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 14.970,00 (quatorze mil e 

novecentos e setenta reais). Proceda-se a restituição de forma simples e 

atualizada daquilo que a parte autora pagou à maior. Declaro revisionado o 

contrato para aplicar nos valores obtidos pela aurora a taxa de 

empréstimo convencional de 2,08%. Considerando que a parte autora 

decaiu da parte menor, condeno o querido nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em dez por cento da 

condenação atualizado a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando o 

requerido intimado 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, 27 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0015791-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0015791-44.2016.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REU: MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO Vistos, 

etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

Liminar contra Marcus Antonio de Souza Brito, objetivando a concessão 

de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face do contrato de arrendamento mercantil 

firmado entre as partes de nº 3698795007- 29167755 - Pág. 13/29167755 

- Pág. 18. Alegou que o requerido tornou-se inadimplente, deixando de 

efetuar o pagamento da com vencimento em 26/04/2011, requerendo a 

concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência 

da ação. Instruiu seu pedido com documentos de id. 29167755 - Pág. 

5/29167755 - Pág. 26. A liminar foi concedida (id. 29167755 - Pág. 27), 

sendo cumprida no id. 29167755 - Pág. 37/29167755 - Pág. 38. Uma vez 

que o requerente não providenciou a citação do requerido a liminar foi 

revogada conforme decisão de id. 29167755 - Pág. 86. Em seguida foi 

oportunizado a reativação da liminar em caso de citação e intimação da 

parte requerida. Ato contínuo, não sendo possível a restituição do bem ao 

requerido (id. 29167755 - Pág. 113), foi determinado o depósito do valor do 

bem conforme a Tabela Fipe id. 29167755 - Pág. 116, no qual foi 

devidamente cumprido como garantia(id. 29167755 - Pág. 131). O 

requerido foi a citado e intimado da apreensão por edital id. 29167755 - 

Pág. 180. Decorrido o prazo, a parte requerida não apresentou resposta 

conforme certidão de 29167755 - Pág. 192, razão pela qual, foi-lhe 

decretado a revelia e nomeando-lhe Curador Especial (29167755 - Pág. 

193). O requerido apresentou contestação id. 25278255 –pág .1/7), no 

qual fez uma síntese da inicial. Afirmou que não foi pactuado a comissão 

de permanência plicada a base de 12% ao mês. Requereu a aplicação de 

juros remuneratórios contratuais, juros moratórios em 1% ao mês e multa 

de 2% ao mês. Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos de 

id. 25278256 pág.1/25278257-pág.1. Em seguida, o requerente apresentou 

réplica a contestação (id, 26226306), ratificando os termos da inicial. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar contra 

Marcus Antonio de Souza Brito, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face do contrato de arrendamento mercantil firmado entre as 

partes de nº 3698795007. Por seu turno, o requerido afirmou que não foi 

pactuado a comissão de permanência plicada a base de 12% ao mês. 

Requereu a aplicação de juros remuneratórios contratuais, juros 

moratórios em 1% ao mês e multa de 2% ao mês. Rogou pela 

improcedência da ação. Considerando que a matéria tratada nos 

presentes é de direito e de cunho documental e este encontra nos autos, 

dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do 

feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I 

do Novo Código de Processo Civil. As partes firmaram o contrato de 

financiamento de id. 29167755 - Pág. 13/ 29167755 - Pág. 17, ofertando ao 

requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. 

Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe 

nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são 

claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. Denota-se, 

que a requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a 

partir da prestação desde 26/04/2011, assim resta caracterizando sua 

total inadimplência. Fato incontroverso. Quanto aos encargos de 

inadimplência, as partes pactuaram no contrato que no caso de mora, a 

incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, mais juros 

remuneratórios ás taxas de mercado videntes, além de multa de 2% 

conforme Cláusula 10 “Mora” id. 29167755 - Pág. 13/ 29167755 - Pág. 17. 

Entretanto, na planilha de débito apresentada, foi cobrado a taxa de juros 

de 1,77% e Comissão de permanência de 12% com o fator ao dia de 

0,40% (id. 29167755 - Pág. 26), divergente do avençado. Por sua vez, o 

requerente não impugnou os alegações do requerido. Não há como aplicar 

a comissão de permanência na inadimplência ante a ausência de previsão 

para tanto. Como também, não há como acolher a forma pactuada com 

relação aos juros remuneratórios na mora, pois não pode o requerido ficar 

a mercê de futura variação. Assim, reviso em parte a cláusula que trata 

dos encargos de inadimplência, para fazer incidir juros de mora de 1% ao 

mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%. É patente, a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato 

bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco 

(fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final 

(do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, 

não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – 

Súmula 297. A alienação fiduciária, no campo do direito material, 

estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui 

generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. 

O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um 

determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de 

depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante 

não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento 

do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Assim, 

devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de 

inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da 

dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de 

penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas. 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo com 

Resolução de Mérito e Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de 

Busca e Apreensão ACOLHENDO EM PARTE as pretensões com 

fundamento no que dispõe o artigo 487,I do Novo Código de Processo Civil 

c/c Decreto Lei n. 911/69, devendo em caso de inadimplência fazer incidir 

juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%. 

Declaro consolidada nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado, com prestação de 

contas da venda do bem em vinte dias. Como o autor decaiu da parte 
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mínima, condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em dez por cento da 

causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Oficie-se 

ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, ficando a parte requerida intimada que deverá após o trânsito em 

julgado, proceder o pagamento da condenação, sob pena de multa de dez 

por cento e penhora, como o autor a prestar contas. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036560-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BENEDITA CORONEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA OAB - MT11761-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DO CARMO ASSIS OAB - PR4680-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036560-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANA BENEDITA 

CORONEL REU: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Vistos, etc. Ana 

Benedita Coronel, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a 

presente Ação de Obrigação de Fazer Visando a Adequação de 

Dispositivos Contratuais C/C Antecipação de Tutela, contra Consórcio 

Saga Ltda. Inicialmente afirmou sobre o desinteresse da audiência de 

conciliação e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Alegou em síntese, que pactuou no ano de 2012, contrato de participação 

em grupo de consórcio, segmento veículo, n.º 351188, no valor de R$ 

29.990,00 (vinte e nove mil novecentos e noventa reais), grupo 1141, cota 

487, em 80 (oitenta) meses. Afirmou que honrou o pagamento do contrato 

até a parcela n.º 46, todavia, por dificuldades financeiras e divergências 

contratuais, principalmente em relação ao valor da parcela e ao seu 

aumento gradual, ficou em desvantagem excessiva face a instituição 

requerida e ao contrato. Sustentou que além da onerosidade do valor da 

parcela, a cobrança excessiva da taxa de administração do contrato, 

houve venda casada de seguro de vida. Asseverou sobre as 

irregularidades contidas no contrato de adesão, venda casada de produto 

juntamente com a parcela do consórcio, taxa de administração 

excessivamente alta, parcela que não poderia ser aumentada após a 

contemplação do crédito e recomposição do equilíbrio contratual. Aduziu 

sobre a consignação dos valores em juízo via depósito. Elucidou sobre a 

obrigação em adequar o presente contrato. Pugnou pela concessão da 

tutela de evidência com o deferimento d o depósito das parcelas mensais 

em juízo no valor de R$ 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais). 

Requereu o deferimento de prova pericial e a inversão do ônus da prova. 

Rogou pela procedência da ação para revisar o contrato quanto à taxa de 

administração, a venda casada de seguro de vida junto com o consorcio, 

majoração da parcela. Instruiu seu pedido com documentos de ids. Núm. 

22802403 - Pág. 1 / Núm. 22802407 - Pág. 8. Após deferimento da justiça 

gratuita através de um RAI, não foi acolhida a tutela de urgência, nos 

termos da decisão de id. Núm. 23958565 - Pág. 1. O requerido apresentou 

contestação no id. Núm. 25912786 - Pág. 1, inicialmente informou a 

substituição da administradora do grupo. Preliminarmente, impugnou o 

valor dado à causa. Asseverou sobre a realidade dos fatos. Rebateu a 

suposta venda casada. Elucidou sobre a correção das parcelas mensais. 

Refutou o pedido de limitação da taxa de administração e da consignação 

em pagamento. Rogou pela improcedência da presente ação. Juntou 

documentos nos ids. Núm. 25912784 - Pág. 1 / Núm. 25913396 - Pág. 2. A 

autora apresentou réplica à contestação no id. Núm. 27580478 - Pág. 1, 

ratificando os termos da inicial. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação 

de Obrigação de Fazer Visando a Adequação de Dispositivos Contratuais 

C/C Antecipação de Tutela, contra Consórcio Saga Ltda, em que o 

requerente rogou pela procedência da ação, com a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, o deferimento de prova pericial e a inversão 

do ônus da prova, a concessão da tutela de evidência com o consequente 

depósito das parcelas mensais em juízo no valor de R$ R$ 562,00 

(quinhentos e sessenta e dois reais) e a revisão do contrato quanto à taxa 

de administração, a venda casada de seguro de vida junto com o 

consorcio, majoração da parcela. Por seu turno, o requerido informou a 

substituição da administradora do grupo. Preliminarmente impugnou o valor 

dado à causa. Asseverou sobre a realidade dos fatos. Rebateu a suposta 

venda casada. Elucidou sobre a correção das parcelas mensais. Refutou 

o pedido de limitação da taxa de administração e da consignação em 

pagamento. Rogou pela improcedência da presente ação. Compulsando os 

autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

dispenso a audiência de conciliação e julgo antecipadamente a lide, 

conforme faculta o artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. De 

início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, 

posto que a autora está questionando o contrato e este já foi por ela 

acostado nos autos, dispensando outras provas, cabendo este Juízo 

aceitar ou não a tese inicial. Inicialmente, passo à análise da preliminar 

suscitada. No que concerne à impugnação ao valor da causa efetuada 

pelo requerido, não merece ser acolhida, uma vez que no caso de revisão 

de cláusulas contratuais, no qual a parte pretende tão somente 

restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro, o valor da causa deve 

corresponder à vantagem econômica pretendida pela parte autora. 

Vejamos o entendimento acerca da matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA. O valor da causa nada mais é do que a 

representação do proveito econômico pretendido pelo demandante. Nas 

ações de revisão de contrato bancário, o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que o valor da causa deve 

corresponder ao proveito almejado pela parte autora com a revisão 

postulada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70068006584, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

19/01/2016).” Desta forma, entendo como devido o valor estipulado na 

inicial e rejeito a impugnação ao valor da causa. Em questão de fundo, a 

autora pretende a concessão da tutela de evidência com o consequente 

depósito das parcelas mensais em juízo no valor de R$ 562,00 (quinhentos 

e sessenta e dois reais) e a revisão do contrato quanto à taxa de 

administração, a venda casada de seguro de vida junto com o consorcio, 

resultando majoração das parcelas. Pois bem. A simples tese de que os 

valores cobrados pela Instituição Financeira estão exorbitantes, quanto à 

taxa de administração, a majoração das parcelas e a venda casada de 

seguro de vida junto com o consorcio, não é suficiente para respaldar a 

consignação em pagamento. Portanto, improcede o pleito da parte 

requerente para proceder com a consignação em pagamento, como 

pretendido na inicial, uma vez que não ficou demonstrado nos autos, a 

recusa pela parte requerida em receber as parcelas como contratadas e 

inadimplidas como confessado na inicial. Logo, cai por terra à tese da 

parte requerente que houve recusa de recebimento das parcelas em 

atraso, descritas na inicial. Aceitar tal pretensão acarretaria em alterar o 

contrato unilateralmente, quando foi livremente avençado. Assim, a parte 

requerente não cumprindo o contrato como avençado, estará sujeita as 

consequências ali estipuladas, em relação a sua mora. Quanto a taxa de 

administração, foi transferido ao Bacen regulamentar o regime relativo aos 

consórcios, qual facultou as administradoras fixar a referida. No caso a 

taxa de administração reputa-se remuneração da administradora pelos 

serviços prestados ao consorciado no período de vigência do grupo. Tem 

finalidade de reparar custos operacionais para manutenção do consórcio 

e não vejo abusividade de 16%, pois é calculado sobre o preço do bem, 

quanto mais caro o bem, maior será a contribuição da referida taxa. Não 

havendo razão para alteração. No tocante caracterização de venda 

casada, em face da obrigatoriedade de adquirir um consórcio juntamente 

com um seguro, resta prejudicada, posto que a requerente teve ciência do 

seguro e que serviria para garantir o empréstimo contratado, não ficando 

caracterizada a venda casada, pois não há provas da obrigatoriedade na 

contratação para obtenção do empréstimo. Sequer há indício de vício de 

consentimento ou social a justificar a pretensão posta na inicial. Patente, 

que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que 

é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), 
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como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º 

e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta 

espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de 

Mérito, a presente Ação de Obrigação de Fazer Visando a Adequação de 

Dispositivos Contratuais C/C Antecipação de Tutela e não ACOLHO o 

pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de 

Processo Civil, permanecendo o contrato como pactuado entre as partes. 

Considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, 

isento-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030562-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR CARDOSO FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1030562-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI VALE DO CERRADO REU: ALMIR CARDOSO FERNANDES Vistos, 

etc. Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do 

Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação Monitória, em face de Almir Cardoso 

Fernandes visando o recebimento de valor consignado na inicial, que 

perfaz a importância de R$ 44.937,61 (quarenta e quatro mil novecentos e 

trinta e sete reais e sessenta e um centavos), resultante de uma operacao 

de Adesao as Clausulas e Condicoes Gerais para a Abertura, a 

Movimentacao, a Manutencao e o Encerramento de Contas de Deposito, 

bem como aos Produtos e Servicos Pessoa Fisica para Limites de Credito 

de Cheque Especial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido 

o mandado inicial em execução. Juntou documentos no id. 15344793 - Pág. 

1/ id. Num. 15414735 - Pág. 2. A parte requerida foi citada por edital(id. 

24096093 - Pág. 1 / id. Num. 24647099 - Pág. 1 / id. 24647103) não 

apresentando resposta, conforme certificado nos autos no id. 25712469, 

razão pela qual, foi-lhe decretado a revelia, com nomeação de Curadora 

Especial, na pessoa da Defensoria Pública (id. 25729851 - Pág. 1). Houve 

apresentação de contestação, por negativa geral, onde em síntese se 

sustentou que não se verificou vício evidente no contrato firmado entre as 

partes. Juntou documentos no id. 29656867 / id. 29656871. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o recebimento de valor 

consignado na inicial, resultante de uma operacao de Adesao as 

Clausulas e Condicoes Gerais para a Abertura, a Movimentacao, a 

Manutencao e o Encerramento de Contas de Deposito, bem como aos 

Produtos e Servicos Pessoa Fisica para Limites de Credito de Cheque 

Especial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. O processo encontra-se maduro para receber 

decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento 

antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II c.c. artigos 700 e seguintes 

do Código de Processo Civil. A parte requerida foi citada, via edital e 

deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito e não 

apresentando resposta, razão pela qual, foi-lhe decretado a revelia, com 

nomeação de Curadora Especial, na pessoa da Defensoria Pública. Houve 

apresentação de contestação, por negativa geral, onde em síntese se 

sustentou que não se verificou vício evidente no contrato firmado entre as 

partes. Na Ação Monitória, necessita apenas o autor provar, com prova 

escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700 do 

Novo Código de Processo Civil. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal. 

Nesta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 

702 NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem 

eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre 

do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

que vier a alegar (art. 373, II do NCPC), sob pena de rejeição dos 

embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial. Diante 

da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que o 

requerente possui em seu poder, documento escrito que comprova a 

dívida da requerida. Pelo exposto e considerando o que mais dos autos 

consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 44.937,61 (quarenta e quatro mil 

novecentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), devidamente 

atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, 

que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do 

CPC. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do 

débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando intimado o autor 

para comprovar o pagamento voluntário, em quinze dias do trânsito em 

julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009544-82.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BANESTADO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0009544-82.1995.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009520-54.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS OAB - MT3665-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDEO CURSO EDUCACIONAL DIST ED PROD VIDEO CURSOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009520-54.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0002665-97.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 
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SICREDI EMPREENDEDORES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES OAB - MT10220-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMBARROS COMERCIO DE COMBUST E DERIV PETROLEO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

CRISTIANE VAROTTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002665-97.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014322-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLJAX BATERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (EXECUTADO)

LAERCIO CALGARO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014322-60.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014422-30.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES OAB - MT10220-O 

(ADVOGADO(A))

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EXTRA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

VERA LUCIA DE OLIVEIRA RIGOLON (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014422-30.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0031859-11.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO HENRIQUE MINIKOSKI CARVALHO - ME (EXECUTADO)

JULIO HENRIQUE MINIKOSKI CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031859-11.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009039-38.1988.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA DE ROUPAS HERMES'S LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LORIS PEDROTTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BENEDITO FARESIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0009039-38.1988.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006456-36.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA BANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARBATO & SANTOS LTDA (EXECUTADO)

JOAO JUSCELINO GARBATO (EXECUTADO)

ELIZEU SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006456-36.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0013967-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA (AUTOR(A))

ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO OAB - SP12363-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM OAB - SP118685-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES OAB - SP237733-O 

(ADVOGADO(A))

MELINA LEMOS VILELA OAB - MT243283-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013967-50.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0015859-67.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS MARCOS OAB - MT10932-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVALDO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

RIVALDO DA SILVA SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015859-67.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0030999-15.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES OAB - MT10220-O 

(ADVOGADO(A))

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ROBERTO NUNES LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030999-15.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0025930-94.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J E X DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (LITISCONSORTE)

JOAO EUDES XAVIER DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0025930-94.2012.8.11.0041 – Classe: 

MONITÓRIA (40) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0022960-92.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BARSALINI OAB - SP20591-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GISSELLE FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

NIVALDO ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

CUSTODIA ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

DOLANNES HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022960-92.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007587-21.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CANDIDO NERY FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007587-21.2010.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0002023-76.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO CALDAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002023-76.2001.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0056625-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CINTRA CARVALHO (EXECUTADO)

TANIA MARIA CINTRA CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0056625-26.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022570-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022570-27.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: NIVALDO DE ARAUJO Vistos etc. Considerando a 

inércia da parte Credora, determino sua intimação para que no prazo de 05 

(cinco) dias dê prosseguimento ao feito sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 947163 Nr: 58677-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEUTON PAGELS LIMA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88.492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente conforme postulado 

á fls. 120, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal.

 Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

 Em havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa 

de eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição 

tenha sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências 

necessárias para a sua exclusão.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846852 Nr: 50406-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ADALBERTO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, 

VITOR ALMEIDA DA SILVA - OAB:14.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo legal, para manifestar sobre impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733157 Nr: 29383-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA BRAGA GOUVEIA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MOREL LEITE - 

OAB:206.951-SP, MONIQUE ROSSI ARTOLA - OAB:412.094-SP

 Considerando irregularidades na intimação da sentença, renovo o ato 

nesta data. Vistos etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (Despacho fl. 204).

 Promovida intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado a (fls.209), 

para que promovesse o andamento do processo, inclusive com a 

advertência da potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte 

(certidão fl. 211).

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se registre-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768970 Nr: 21907-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17.571-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571/A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:14.992-A

 Concedo vistas, para parte requernte, no prazo de 10 (dez)dias, para 

manifestar aos autos, requerendo o que entender de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141556 Nr: 26019-35.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:OAB/MT 1.895, 

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13.655

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118287 Nr: 18026-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954362 Nr: 2271-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16.940-A

 Considerando irregularidades na intimação da sentença, renovo o ato 

nesta data. Vistos etc.

 Trata-se de Execução proposta pelas partes conforme nominação acima, 

em que informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (fls. 119/123) por meio do qual do qual estabeleceram a 

forma de composição da lide em destaque.

Por consequência, tendo o acordo feito por transação entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Em havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa 

de eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição 

tenha sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências 

necessárias para a sua exclusão.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893639 Nr: 25648-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVALDO DOS SANTOS EIRELI ME, 

ANSELMO RONDINA, ODIVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382531 Nr: 18602-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON PEREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:

 Considerando irregularidades na intimação da sentença, renovo o ato 

nesta data.

Vistos etc.

A parte autora desistiu desta ação, conforme petitório de (fls. 230) e a 

parte ré não manifestou nos autos, mesmo sendo devidamente intimada 

via DJE, conforme certidão de publicação (fls. 233).

 Nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 

2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial.

Diante do exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta ação e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, VIII, do CPC.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

 Publique-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 719113 Nr: 14807-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON CORREA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação proposta pelas partes conforme nominação acima, em 

que informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (fls. 44/47) por meio do qual do qual estabeleceram a 

forma de composição da lide em destaque.

Por consequência, tendo o acordo feito por transação entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, ‘’b’’, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Em havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa 

de eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição 

tenha sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências 

necessárias para a sua exclusão.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747699 Nr: 44954-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONOCENTER COMERCIO DE COLCHOES 

LTDA, LUIS ROBERTO GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, JOSÉ GERALDO 

GUEDES, VANDERLEI APARECIDO GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, 

SIMONI ZAMPIERI GUEDES, CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, 

LAURA MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES, CLAUDETE CLEMENTINO 

GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando que nas consultas realizadas foram localizados mais de um 

endereço para cada um dos dez executadoss, manifeste em cinco dias a 

parte credora no sentido de nominar e indicar qual o endereço que 

pretende que sejam feitas as tentativas de citação dos mesmos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 794830 Nr: 1152-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D R DOS SANTOS COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:

 Vistos.

 O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão de fls.124). Promovida 

intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado às fls. 129, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte.

 É o relatório.

 Decido.

 A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

 Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796712 Nr: 3067-13.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIANA DAMIANE OLIVEIRA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A

 Considerando a irregularidade da publicação retro em relaçção ao patrono 

do requerido, renovo o ato Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 466677 Nr: 33793-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VALDIR DE FAVERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA - OAB:16.555-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL DE OLIVEIRA 

CORRÊA - OAB:11.327/MT

 Autos n. 33793-72.2010.811.0041.

I. Defiro o pedido de penhora do imóvel do executado indicado na petição e 

documentos de fls. 152/158. Efetivada a penhora, proceda a intimação do 

executado.

II. Cumprido o item I, proceda a avaliação do imóvel, com posterior 

intimação das partes.

III. Int.

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2019.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 24551 Nr: 1120-12.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO ORLANDO PEREIRA JÚNIOR, BADI FARAH, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS, EDUARDO H. GUIMARÃES, RENATO 

DE PERBOYRE BONILHA, GEISY CARINE MIRANDA DA SILVA, JAZIRA R. 

S. GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515, GEISY CARINE MIRANDA DA SILVA - OAB:8198/MT, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A, JAZIRA R. S. 

GUEDES - OAB:6948, Renato P. Bonilha - OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:SP 291.479-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes VIA CARTA COM AR para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 273 de 744



 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 466677 Nr: 33793-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VALDIR DE FAVERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA - OAB:16.555-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL DE OLIVEIRA 

CORRÊA - OAB:11.327/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 179/180.

Expeça-se o necessário, na forma requerida.

Int.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023220-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELAINE GRECIELLE DA SILVA (EXECUTADO)

JOSELAINE GRECIELLE DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA 06 Diligência: ID.27644309 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO DE TOLEDO 

RIBEIRO JUNIOR PROCESSO n. 1023220-74.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 34.656,83 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SICREDI CENTRO 

NORTE Endereço: Avenida Mato Grosso, 1157, Cidade Nova, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSELAINE 

GRECIELLE DA SILVA - ME - Avenida Brasil, nº 1, Bairro CPA II – CEP 

78055-508, na cidade de Cuiabá/MT. ou Rua Vinte e Quatro, nº 26, Q 39 – 

ST 5, Bairro CPA III – CEP 78058-368, na cidade de Cuiabá/MT Nome: 

JOSELAINE GRECIELLE DA SILVA Endereço: - Avenida Brasil, nº 1, Bairro 

CPA II – CEP 78055-508, na cidade de Cuiabá/MT.ou Rua Vinte e Quatro, 

nº 26, Q 39 – ST 5, Bairro CPA III – CEP 78058-368, na cidade de 

Cuiabá/MT FINALIDADE: 1. PROCEDA-SE à PENHORA e AVALIAÇÃO e 

REMOÇÃO, observando-se eventual indicação de bem(ns) feita pela parte 

credora e deferida pelo Juízo ou, na falta dessa e respectivo deferimento, 

a gradação legal (art. 523,§1º, c/c o art. 835, do CPC), de tantos bens, 

quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo (art. 837, do 

CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou 

guarda de terceiros (art. 837, do CPC). 2. Do Auto de PENHORA e 

AVALIAÇÃO será(ão) intimado(s) o(s) executado(s), em regra, na pessoa 

de seu advogado, mediante publicação no órgão oficial (art. 272), de modo 

que nas Comarcas não abrangidas por tal meio, a intimação do patrono 

dar-se-á, pessoalmente ou por via postal (art. 273, do CPC), 

observando-se que, na hipótese de inexistir procurador (advogado) 

constituído nos autos pelo(s) executado(s), ESTE(S) DEVERÁ(ÃO) SER 

INTIMADO(S) PESSOALMENTE, para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Na hipótese de penhora de imóvel(eis), 

em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que 

poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não tiver condições 

práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. Ademais, o oficial de 

justiça deverá observar as disposições contidas nos artigos 833, 840 e 

846, todos do CPC. BENS INDICADOS À PENHORA: "CHEV. SONIC LT HB 

MT, ALCOOL/GASOLINA – COR BRANCA – FABRICAÇÃO /MODELO 

2013/2013 –PLACA OBS 5753 – RENAVAM 00557936926 – CHASSI 

3G1J86CD2DS622136. DESPACHO/DECISÃO: Decisão Interlocutória Vistos 

etc. Tendo em vista a certidão positiva lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça 

(ID 18285656), acompanhada com as assinaturas das executadas junto 

ao ID 18285670 e diante da certidão de decurso de prazo, constante no ID 

19907868. Defiro o pedido de ID 18440931, expeça-se mandado para 

penhora, avaliação e remoção do veículo das executadas, indicado no ID 

1844931, pág. 02, a ser cumprido no endereço de ID 1844931, pág. 02, 

com urgência. Ressaltando que a diligência para cumprimento do mandado 

encontra-se no ID 18440938. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 28 de maio de 2019. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário VALOR TOTAL DO DÉBITO, CUSTAS E EVENTUAIS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VALOR TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO: 

R$ 34.656,83 TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 34.656,83 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. A impugnação deverá limitar-se às matérias enumeradas no 

art. 525, do CPC; 2. Quando o executado alegar que o exequente, em 

excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, 

cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena 

de rejeição liminar dessa impugnação; 3. A impugnação, em regra, não 

terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que 

relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja 

manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil 

ou incerta reparação; 4. Ainda que atribuído efeito suspensivo à 

impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da 

execução, oferecendo e prestando caução suficiente e idônea, arbitrada 

pelo juiz e prestada nos próprios autos. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC/2015, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003519-64.2017.8.11.0041

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:

CARLOS JOSE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

C J A DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 
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GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008835-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. V. ARAUJO - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008835-53.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008796-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL MENDES DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008796-56.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos cópia do 

Contrato com cláusula de Alienação Fiduciária referente ao veículo 

descrito na inicial de Id 29670654, devidamente assinado pelo requerido 

quando da contemplação do consórcio, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento. II - Ademais, intime-se o requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008771-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CAU BIASOTO CORRALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008771-43.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025268-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025268-40.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro o pedido de Id 

24965242, desentranhe-se o mandado de citação de Id 17045113, 

aditando-o quanto ao atual endereço do executado declinado ao Id 

24965242, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. II - Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do 

depósito da diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008820-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE BARRETO DOS SANTOS (EXECUTADO)

COMERCIO DE TINTAS MAXNORTH EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008820-84.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 745321 Nr: 42451-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, 

MARCOS VILELA VICTOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação 

dos executados DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgo 

e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, 

ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído aos executados nos autos.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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 878774 Nr: 15979-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLACY MARA INACIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO AUGUSTO DE SOUZA 

- OAB:GO/6794

 Vistos etc.

I – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça postulado pela requerida 

às fls. 46/109, 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 à requerida.

II – Tendo em vista que a requerida trouxe novos documentos após o 

decurso de prazo ao requerente se manifestar quanto à Contestação e 

Reconvenção, intime-se o requerente para que se manifeste sobre a 

petição e os documentos de fls. 112/132 e 133/153, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 709534 Nr: 2426-93.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751, SILVIO SOARES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:10119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 289, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 362539 Nr: 32098-54.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHILOMENO RISPOLI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH M. A. R. A. NUNES - 

OAB:12257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689, ELOI CONTINI - OAB:OAB/RS 35.912, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6.189/MT

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 115, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 920257 Nr: 43566-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAICO ALBERTO FAGUNDES BRAGA

 PARTE(S)  REQUERIDA(S) :  CONSORCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN-ADMINISTRADORORA DE CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, EDUARDO CHALFIN - OAB:20.332-A/MT, LEONARDO 

PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ-160.435, RICARDO 

AZEVEDO SETTE - OAB:OAB/SP 134.486

 Julgo improcedente o pedido de ressarcimento por danos 

morais.Determino o levantamento das parcelas consignadas em Juízo pelo 

autor, em favor do banco requerido, devendo referida quantia ser abatida 

do débito do contrato de consórcio ora discutido, fazendo-se a devida 

compensação.E para tanto, expeça-se alvará em favor do banco, com os 

rendimentos creditados no período.Intime-se o banco requerido para 

apresentar nos autos, em 05 (cinco) dias, os dados corretos, como 

CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 

10, § 5º da Resolução n. 15/2012/TP.Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma 

da previsão contida no artigo 85 do CPC.Todavia, em relação ao 

requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios 

da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de Id 

14264840.Custas processuais, “pro rata’.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 943134 Nr: 56403-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAICO ALBERTO FAGUNDES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA - OAB:4.246/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da 

revisional c/c repetição de indébito apensa (Feito nº 43566-05.2014 – 

código: 920257).

Após, deve o banco requerente trazer aos autos o cálculo do débito, 

considerando-se os valores consignados pelo requerido nos autos 

apensos, que serão levantados em favor do banco, na forma determinada 

na sentença.

Em seguida, vindo o cálculo apresentado pelo banco, voltem-me os autos 

em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082503 Nr: 2711-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSE IZAQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 
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OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 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 bem 

objeto do pedido.Afasto os pedidos contrapostos do requerido pelo acima 

exposto.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, devidamente atualizado, obrigação que fica suspensa em 

decorrência dos benefícios da assistência judiciária que aqui lhe concedo, 

consoante Lei 1.060/50.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 713995 Nr: 7153-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE ALVES CANARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Certidão de trânsito em julgado às fls. 105. Proceda-se à alteração na 

capa dos autos, bem como no sistema Apolo, fazendo constar como Ação 

em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Conforme decisão de fls. 110, item I, mantenho indeferido o pedido de 

fls. 109, posto que, diante do extrato junto ao DetranNet (que segue 

anexo), não constam restrições judiciais junto ao bem, objeto da demanda, 

apenas restrição à venda, alienação fiduciária, incluída pelo próprio 

requerente.

III – Defiro, entretanto, o pedido de fls. 111/112. E para tanto, intime-se o 

Banco para trazer aos autos o valor de venda do bem (cópia da nota 

fiscal), no prazo de 10 (dez) dias.

IV – Em igual prazo, intime-se as partes pessoalmente (via postal, com 

AR), e seus patronos via imprensa, para darem andamento ao feito, posto 

que o Código prevê que o credor requererá o cumprimento da sentença, 

na forma do artigo 524, instruindo o pedido com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, sob pena de arquivamento da 

demanda.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789062 Nr: 43061-82.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO 

PANAMERICANO S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

OAB:3701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249/RJ, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065-A, RAFAEL SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A, TAYLISE 

CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A/MT, THIAGO MAHFUZ 

VEZZI - OAB:228213

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos, visto que 

este volume extrapola o número de folhas que comporta.

II – Defiro o pedido de vistas ao requerido de fls. 392/410, pelo prazo legal, 

mediante carga, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1047914 Nr: 45374-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DIANA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 15.544,20 (quinze mil, 

quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) – constante de fls. 

73v/74 em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do CPC.3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil.4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral 

no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, 

consoante os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.5. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.6. 

Proceda-se à alteração do valor dado à causa no sistema Apolo, bem 

como na capa dos autos, para constar o valor de R$ 15.544,20, e 

intime-se o exequente comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento.7. Intime-se também o 

exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado.Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 422422 Nr: 7404-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT

 Vistos etc.

Intime-se o requerido pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para que se manifeste nos autos informando o atual 

paradeiro do bem, tendo em vista suas manifestações anteriores, sob 

pena de ser arbitrada multa diária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 700163 Nr: 34786-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA CILENE MOREIRA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, L. J. DE LIMA NETO 

COMERCIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Diante da manifestação do Douto Defensor Público de fls. 69, e, também, 

do equívoco cometido por este Juízo em nomeá-lo ao requerido, bem como 

que o requerido deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em 

revelia, dou-lhe Curador Especial a advogada Angélica Anai Ângulo, 

OAB/MT 19.028, militante nesta Comarca, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 875973 Nr: 14078-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECI DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESÚ 

- OAB:217.897-SP, paulo vinicio porto aquino - OAB:14.250

 (..) Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação,(..) de consequência: 1. Pela licitude, neste caso, mantenho a 

capitalização mensal de juros porque a taxa anual do contrato (..) é maior 

que doze vezes a taxa mensal pactuada; 2. Mantenho a contratação da 

Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade; 3. Mantenho a contratação 

da Tarifa de Avaliação do Bem e Tributos/IOF, em vista de sua destinação 

e legalidade; 4. Declaro a nulidade da cobrança da tarifa de serviços de 

terceiros no valor de R$ 576,00 (..), em vista da abusividade destas, 

devendo as referidas taxas serem restituídas ao requerente, na forma 

simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da 

contratação, ou seja, 10/02/2010 e juros de 1% ao mês contados a partir 

da citação; 5. Determino a exclusão da comissão de permanência, e 

instituo como penalidades de mora: multa de 2% (..), mais juros moratórios 

de 1% (..) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC; 6.(...) 7. 

Afasto o pedido de descaracterização da mora, pois não houve a 

constatação de encargos abusivos no período da normalidade contratual; 

8. Julgo improcedente o pedido de danos morais, por não estar 

configurado na presente ação; Considerando a sucumbência mínima do 

Banco requerido, condeno o requerente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2º, 

do artigo 85 do CPC, obrigação que fica suspensa em relação ao mesmo 

em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram 

concedidos às fls. 36/37. Tendo em vista a alteração de patronos do 

requerido às fls. 96/101, traga ainda o Banco requerido, em 05 (cinco) 

dias, os dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, 

CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente,(..) Após, expeça-se o 

competente alvará para levantamento da quantia penhorada nestes autos 

em favor do patrono do Banco requerido, de acordo com os dados 

bancários a serem indicados pelo mesmo, para o devido abatimento do 

saldo devedor do requerente. (..)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715734 Nr: 9671-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONZAGA & TAGLIARI LTDA, ARTUR LUIZ 

TAGLIARI, ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA GONZAGA, MOACYR ANTONIO 

TAGLIARI, MARIA EUNICE DA COSTA TAGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se a Sra. Gestora à localização da Advogada peticionante de fls. 

187, Dra. Juliana Bonfim Carnevale, e a intime para regularizar sua 

representação processual, bem como para que esta indique a destinação 

do valor ali depositado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021163-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TOMAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021163-20.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

23899118. II – Defiro o pedido do requerido, constante da petição de Id 

27363153. E para tanto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do débito, nos parâmetros determinados na sentença proferida 

no Id 19958413. Após, vindo o cálculo da contadoria, intimem-se as partes 

para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 28 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057012-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE PARECIS KANAZOKAE (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: 1057012-82.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Analisando os autos verifico que a notificação de Id 26712640 

apresentada junto à exordial não foi entregue, tendo constado o motivo 

“desconhecido”. Assim, não é válida a referida notificação, não restando 

comprovada a mora do requerido. A notificação (via postal, com aviso de 

recebimento) é requisito indispensável para a concessão da liminar na 

ação de busca e apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. II - 

Por conseguinte, intime-se o requerente para trazer aos o competente 

instrumento de procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Com efeito, a procuração 

acostada à exordial se encontra vencida. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008831-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREOLINA RODRIGUES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1008831-16.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Ao Id 29671828 o Banco requerente pleiteia pelo deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que se 

encontra sob regime especial de Falência, defendendo não ter condições 

de arcar com as custas judiciais que possam ser necessárias ao deslinde 

do processo. O pedido do requerente não merece prosperar. 

Compulsando os autos vejo que o Banco requerente não trouxe aos autos 

prova de que realmente não possui condições de arcar com as custas do 

processo que porventura sejam necessárias ao desenrolar do processo. 

Tendo trazido tão somente provas de que se encontra em regime de 

Falência. Bem ainda tenho que o processo não afetará o patrimônio do 

Banco. Nesse sentido: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL 

OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 

PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com 

obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto 

em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição 

de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo 

constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no 

conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. A 

centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a 

condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O 

benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se 

comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua 

hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ – REsp 1648861 / 

SP, RECURSO ESPECIAL 2017/0011905-7, Relator(a) Ministra NANCY 

ANDRIGHI (1118), Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do 

Julgamento 06/04/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 10/04/2017) (grifo 

nosso) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1. Ainda que em 

regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça 

gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da 

Súmula 83/STJ. 2. As circunstâncias de fato consideradas pelas 

instâncias de origem para afastar a condição de hipossuficiente não são 

passíveis de revisão em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ – Agravo Regimental no 

Agravo em Recurso Especial nº 341016 SP 2013/0144911-2, data de 

publicação: 06/09/2013). (grifei). EMENTA: AGRAVO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTO CONSIGNADO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO. BANCO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

PLEITO DE AJG. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO 

RECURSO. Na hipótese, sendo a parte agravante pessoa jurídica, há 

necessidade de que junte autos documentos que possam corroborar a 

hipossuficiência. Os únicos documentos existentes nos autos dão conta 

de que o banco/agravante está em liquidação extrajudicial. Todavia, isso é 

insuficiente para a concessão do benefício, uma vez que não comprova, 

efetivamente, que a parte não dispõe de condição para arcar com as 

despesas do processo. Assim, não sendo demonstrado que o 

banco/agravante fizesse jus à assistência judiciária gratuita postulada e, a 

teor do disposto no artigo 511, caput, do CPC, não tendo o recorrente 

comprovado, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, 

configurada está a deserção. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(TJ/RS - Agravo Nº 70051545648, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 24/10/2012). (grifei). 

Deste modo, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao Banco 

requerente. II - Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003747-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FRAGERI CARLOS & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1003747-34.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 29525523 - pág. 2. 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 dos veículos: MARCA: 

MERCEDES BENZ, MODELO: CAMINHÃO TRATOR ACTROS 2651 S 6x4 2P 

BÁSICO DIESEL, CHASSI: 9BM938142JS045868, PLACA: QCW4847, 

RENAVAM: 01165607066, ANO: 18/18, MARCA: SEMI REBOQUE, 

MODELO: RANDON SR CA BITREM GRANELEIRO DIAN, CHASSI: 

9ADG0942JKM4297503399203, PLACA: QCW5027, RENAVAM: 

01165611586, ANO: 18/19 e MARCA: SEMI REBOQUE, MODELO: RANDON 

S R  C A  B I T R E M  G R A N E L E I R O  T R A ,  C H A S S I : 

9ADG0942JKM4297513399204, PLACA: QCW4987, RENAVAM: 

01165611098, ANO: 18/19, 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 caminhão, 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. Intime-se o requerente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. 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, 28 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021163-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TOMAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021163-20.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

23899118. II – Defiro o pedido do requerido, constante da petição de Id 

27363153. E para tanto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do débito, nos parâmetros determinados na sentença proferida 

no Id 19958413. Após, vindo o cálculo da contadoria, intimem-se as partes 

para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 28 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021163-20.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TOMAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021163-20.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

23899118. II – Defiro o pedido do requerido, constante da petição de Id 

27363153. E para tanto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do débito, nos parâmetros determinados na sentença proferida 

no Id 19958413. Após, vindo o cálculo da contadoria, intimem-se as partes 

para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 28 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021163-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TOMAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021163-20.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

23899118. II – Defiro o pedido do requerido, constante da petição de Id 

27363153. E para tanto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do débito, nos parâmetros determinados na sentença proferida 

no Id 19958413. Após, vindo o cálculo da contadoria, intimem-se as partes 

para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 28 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021163-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TOMAZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021163-20.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

23899118. II – Defiro o pedido do requerido, constante da petição de Id 

27363153. E para tanto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do débito, nos parâmetros determinados na sentença proferida 

no Id 19958413. Após, vindo o cálculo da contadoria, intimem-se as partes 

para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 28 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012636-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012636-11.2019.8.11.0041. Vistos etc. Apesar de não ter sido 

devidamente intimado o banco executado para cumprimento da sentença, 

compareceu espontaneamente aos autos, efetuando o pagamento do 

débito, conforme comprovante de depósito de Id 26935869. Tendo tomado 

ciência do depósito efetuado pelo banco, a exequente compareceu na 

petição de Id 28275642 concordando com o pagamento efetuado. Assim, 

diante do cumprimento da obrigação pelo banco devedor, julgo e declaro 

extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 794, I do Código 

de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo 

banco executado. Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará em favor 

da exequente, do valor depositado pelo banco, (R$ 650,08), comprovante 

de depósito de Id 26935869, na forma indicada pela patrona da exequente, 

Defensora Pública, constante do Id 28275642 (conta do fundo da 

Defensoria Pública de Mato Grosso, agência n° 3834 -2, conta n°1041050 

-3, CNPJ 02.528.193/0001 -83, Banco do Brasil), com os rendimentos 

parciais creditados no período. Após, libere-se em favor da 

Administradora de consórcios executada, os valores depositados pela 

exequente, relativos às parcelas do consórcio consignadas, que se 

encontram depositados na Conta Única, extrato que acompanha a 

presente sentença, com os rendimentos creditados no período, 

expedindo-se o competente alvará, na conta indicada no Id 26254699 

(BANCO BRADESCO – Nº 237 AGÊNCIA: 4040 CONTA: 1 - 9 CNPJ: 

60.746.948/0001 -12), com os rendimentos parciais creditados no período. 

Em seguida, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005590-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005590-68.2019.8.11.0041. Vistos etc. Luciana Fontes 

ingressou com Ação para Declarar a Nulidade Contratual c/c Repetição de 

Indébito e Danos Morais e Antecipação de Tutela em face de Banco BMG 

S/A. Afirmou a requerente que é funcionária pública municipal, e no mês 

de 03/11/2011 realizou junto ao requerido um empréstimo consignado, lhe 

sendo creditada a quantia de R$ 942,30, porém nunca recebeu a sua via 

do contrato, solicitando o prazo do contrato de 36 meses. Junto ao Procon 

constatou que não se tratava de empréstimo consignado e sim de cartão 

de crédito, tendo retirado a quantia de R$ em dinheiro de R$ 942,30 e pago 

86 parcelas de R$ 54,98 até outubro/2012, e a partir de dezembro/2012 

até os dias atuais no valor de R$ 96,01, constando ainda débito em aberto. 
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Aduziu que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado 

em folha de pagamento. Assim, requereu a concessão de tutela 

antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não fosse 

negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. Aduz que não contratou cartão de crédito e 

sim empréstimo consignado em folha de pagamento. Defendeu a relação 

de consumo, a onerosidade excessiva do contrato e ao final, pleiteou a 

procedência total da ação, condenando o requerido ao pagamento de 

danos morais, repetição do indébito e ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Protestando por todos os meios 

de provas admitidos, deu à causa o valor de R$ 32.690,74 (trinta e dois mil 

seiscentos e noventa reais e setenta e quatro centavos). A inicial veio 

instruída com documentos. Pela decisão contida no Id 17990201 o juízo 

deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus 

da prova, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação 

do requerido. Regularmente citado, consoante aviso de recebimento de Id 

18920084, o banco requerido apresentou defesa, Id 18967044. Em sua 

defesa, impugnou a gratuidade da justiça concedida à autora, refutando 

os argumentos da exordial, pleiteando ao final a improcedência total da 

ação. Acostou documentos, dentre eles a cópia do contrato firmado entre 

as partes e as faturas do cartão de crédito. Devidamente intimada a 

requerente para manifestar-se acerca da contestação, compareceu na 

petição contida no Id 22065699, apresentando impugnação. Intimadas as 

partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, decisão 

de Id 26864587, ambos pediram pelo julgamento antecipado da lide. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória C/C Pedido Liminar de Suspensão dos 

Descontos e Revisão de Contrato de Empréstimo movida por Luciana 

Fontes em face de Banco BMG S/A. Pretende a requerente com a 

presente ação declarar a nulidade do contrato firmado com o banco 

requerido, uma vez que acreditava ser de empréstimo consignado, tendo 

ao final ressarcimento pelos danos morais que alega ter sofrido. Incide à 

hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de 

Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de 

matéria exclusivamente de direito. Pela decisão contida no Id 17990201 o 

juízo deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do 

ônus da prova, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a 

citação do requerido. Regularmente citado, consoante aviso de 

recebimento de Id 18920084, o banco requerido apresentou defesa, Id 

18967044. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da presente 

ação. - Da impugnação ao deferimento da gratuidade ao autor Em sua 

defesa, impugnou o banco embargado o deferimento da gratuidade à 

autora, aduzindo que a mesma não comprovou seu estado de 

necessidade. Tenho que seu argumento não merece guarida. Inicialmente, 

verifico dentre os documentos acostados pela autora, especificamente o 

de Id 17897302, qual seja, a Declaração de Hipossuficiência, entendo que 

goza a declaração de miserabilidade acostada de presunção relativa de 

veracidade que deve ser desconstituída por prova robusta e cabal. Com 

efeito, em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Ademais, observo que quando da análise 

dos argumentos da autora na exordial entendeu o Juízo ser a mesma 

beneficiária da gratuidade da justiça, deferindo-lhe o pedido na decisão de 

Id 17990201, passando a decisão irrecorrida. Além disso, a matéria 

deveria ser alegada em incidente processual, em peça específica para 

esse questionamento, que seria autuado em apartado. Logo, o pedido do 

banco requerido não merece prosperar. Rejeito a impugnação aos 

benefícios da gratuidade da justiça, concedidos à autora. - Da aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor Conforme já determinado pelo Juízo 

em decisão proferida no Id 17990201, tenho como incidente o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de consequência, a 

inversão do ônus da prova. 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. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. DO MÉRITO 

Inicialmente, verifico que as partes celebraram Contrato de Uso de Cartão 

de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card de 

número 5313.0414.2370.6022. Entretanto, destaco que se trata a hipótese 

em estudo de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de 

crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na 

folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do 

cartão. Em que pese a previsão legal da possibilidade de desconto em 

folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de 

crédito (Lei n.º 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem 

consignável, no presente caso, verifica-se que o autor não teve 

informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato 

firmado. Constitui direito básico do consumidor, nos termos dos incisos III e 

V do art. 6º do CDC, “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” e “a modificação das cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão 

em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente 

onerosas”. Da mesma forma, o art. 52 do código consumerista determina 

que o fornecedor deverá informar o número e a periodicidade das 

prestações, bem como a soma total a pagar, os casos de serviços que 

envolvam crédito ou financiamento, confira-se: 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. § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento 

de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento 

do valor da prestação. § 2º É assegurado ao consumidor a liquidação 

antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional 

dos juros e demais acréscimos. Da narrativa e provas acostadas aos 

autos, tenho que não foi possível à parte autora quando da contratação, 

vislumbrar de forma clara, o valor e quantidade de parcelas a serem 

consignadas, o termo final da quitação da dívida, ou se o valor do 

pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente quitar o 

financiamento. Diante disso, o que se percebe, na verdade, é que o pacto 

firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros 

aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a 

amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da 

dívida, o que se mostra extremamente oneroso à parte autora, 

consumidora. Assim, coerente o pedido da autora e consequentemente 

seu deferimento. Considerando que a requerente, na qualidade de 

servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo 

(consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que 

os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do 

mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela 

realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito. Resta 

evidente que a vontade da requerente era a de celebrar apenas contrato 

de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui 

juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio 

de saque com cartão de crédito. Bem ainda, não se pode dizer, indene de 

dúvidas, que a autora tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de 

TED, na conta dele, se tratava de saque com cartão de crédito, quer 

porque sequer teve acesso ao “cartão plástico”, quer porque não existe 

prova do desbloqueio do cartão, ou, ainda, de autorização para que 

terceiros (no caso o próprio banco) realizasse o saque e depositasse o 

numerário em sua conta, via TED, como confessadamente o fez. O único 

elemento a apontar que o referido valor, creditado na conta corrente da 

autora, tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, 

emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também revelam 

que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão, 

jamais chegou a ser utilizado pela autora para a realização de qualquer 

outra operação, nem mesmo para compras. Em situações semelhantes os 

tribunais pátrios, assim se posicionaram: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO ATRELADO A CARTÃO DE 

CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COM 

INCIDÊNCIA DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO, MEDIANTE DESCONTO 

EM VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. FALHA NA 
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO 

DEVER DE INFORMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC. 

ADEQUADA PRESTADA PELO BANCO RÉU. SENTENÇA CONDENANDO 

OS RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO. APELO AUTORAL ENSEJANDO A 

REFORMA OU REDUÇÃO IMPORTE INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE 

FRENTE AO CONSUMIDOR É OBJETIVA, CONFORME O ART. 14, DO 

CDC/2015. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR 

A INEXISTÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. 

ENUNCIADO Nº 116, DO AVISO Nº 55, DO E.TJ. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (Apelação Cível nº 0477896- 

61.2014.8.19.0001 - Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA 

PAES - Julgamento: 05/07/2017 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A 

CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR 

CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS 

BAIXOS, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - CONSIGNAÇÃO DE 

DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE 

CRÉDITO- VALOR MÍNIMO DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO 

MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO 

DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO 

DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. 

VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA 

ADEQUAR O CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM 

FOLHA ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDOSE NA 

APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA 

DIVULGADA PELO BACEN PARA NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, 

COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE 

SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO 

POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). 

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (Apelação Cível nº 

0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM MEDEIROS - Julgamento: 

20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR) EMENTA: 

AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE 

SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. Dos elementos fáticos 

retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por 

realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", 

arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo 

consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de 

prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão 

de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada 

pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta 

dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação 

jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. 2. 

Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido. (TJSP; 

Apelação 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; 

Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª 

Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 13/06/2018) Bem 

ainda, tenho que o banco requerido não se desincumbiu do ônus de 

comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito da autora, consoante norma insculpida no art. 373, inciso II. 

Desta forma, merece procedência o pedido da autora de conversão da 

modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito 

pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. No 

tocante ao pedido de revisão do contrato, passo a verificar a cláusula que 

trata dos juros remuneratórios. Dos juros remuneratórios É cediço que o 

pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas a instituições financeiras e a elas se 

aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Com esse entendimento, é certo que as instituições 

financeiras são autorizadas a cobrarem juros remuneratórios acima de 

12% ao ano, visto que inaplicável a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a 

estas instituições, porém, a cobrança deste encargo não poderá ser 

abusiva, fora dos padrões de mercado. O Supremo Tribunal Federal, 

manifestado por meio da Súmula 596, que tal limitação não se aplica às 

instituições financeiras e, no mesmo sentido entende o Superior Tribunal 

de Justiça. Em exame aos documentos acostados pelo banco, verifica-se 

expressa previsão de encargos, consoante cópia da fatura, acostada no 

Id 18967054, que incidiram na média de 4,90% ao mês. De outro modo, 

cumpre salientar o fato de que o Banco Central não possui tabela 

referente a cartão de crédito, razão pela qual deve ser utilizada como 

paradigma a taxa média de crédito pessoal, tendo em vista ser a operação 

menos onerosa à parte devedora. O contrato ora em discussão de cartão 

de crédito firmado entre o autor e o banco requerido, Contrato de Uso de 

Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG 

Card de número 5313.0414.2370.6022. Consoante se verifica das faturas 

acostadas pelo banco requerido, que demonstrou-se a incidência da 

seguinte taxa de juros: média de 4,90% ao mês. Tenho que o valor 

incidente não é superior à média praticada no mercado. Ressalto que, a 

taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo 

que, os juros incidentes no contrato firmado entre as partes, de cartão de 

crédito, não destoam da média praticada pelo mercado, não 

caracterizando a abusividade. Conclui-se que os juros praticados pelo 

Banco requerido no contrato de cartão de crédito estão dentro da taxa 

média apurada pelo Banco Central referente a modalidade contratada 

devendo por isso ser mantida. Assim, mantenho os juros remuneratórios 

do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de 

titularidade da autora, de nº 5313.0414.2370.6022, em 4,90% ao mês, 

portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses 

discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2011 até 

os dias atuais. Da repetição de indébito Diante das abusividades 

encontradas no contrato de cartão de crédito de n. 5313.0414. 2370.6022, 

a repetição é cabível, na forma simples, ainda que não haja prova, nos 

autos, de que os pagamentos a maior tenham sido feitos por erro. Com 

efeito, caracterizando-se o pagamento indevido como uma das formas de 

enriquecimento sem causa, é cabível a devolução dos valores pagos a 

maior, como meio de reequilibrar a situação patrimonial das partes, 

injustamente alterada pela abusividade do contrato. Repiso, entretanto, 

que a repetição dar-se-á na forma simples. O STF já sumulou a matéria, 

quando da edição do verbete 159, que assenta: “cobrança excessiva, 

mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531, do Código Civil”. No 

caso em tela, tenho que não se pode imputar má-fé à cobrança realizada 

pela parte adversária, porquanto a incidência dos encargos fulcrou-se em 

dispositivos contratuais, envolvendo, por conseguinte, tema controvertido. 

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). Compulsando os autos 

observo que as faturas questionadas pela requerente, teve valores 

descontados de seu contracheque, na verdade não foram pagas 

integralmente, mas tão somente, o pagamento mínimo foi realizado. Assim, 

não restou configurada a cobrança indevida. Eventualmente, 

comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à 
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repetição do que foi pago, mas não em dobro e sim na forma simples. 

Antes, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. Dos danos morais No tocante ao pedido da autora para 

ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece 

acolhimento. No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Em face 

do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que Luciana Fontes em face de Banco 

BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Assim, no que tange ao 

cartão de crédito de nº 5313.0414. 2370.6022, determino a conversão da 

modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito 

pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. No 

tocante ao pedido de revisão: 1. Mantenho os juros remuneratórios do 

contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de 

titularidade da autora, de nº 5313.0414. 2370.6022, em 4,90% ao mês, 

portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses 

discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2011, Id 

18967054, até os dias atuais. Assim, fixo o referido percentual de juros 

remuneratórios do contrato, em 4,90% ao mês. Após a revisão do débito, 

desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, 

deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a 

repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na 

base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária 

pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá 

obedecer aos parâmetros desta decisão. Julgo improcedente o pedido de 

ressarcimento por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca 

das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do 

valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da 

previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação à requerente a 

obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da 

assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de Id 

17286344. Custas processuais, “pro rata’. 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 fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] 

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1031056-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

JURACI GOMES RIBEIRO (REU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REU)

NAIR VOLPATO RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIR VOLPATO RIBEIRO OAB - 270.214.321-00 (REPRESENTANTE)

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1031056-64.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: NAIR VOLPATO 

RIBEIRO, JURACI GOMES RIBEIRO, ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração opostos pelos requeridos Espólio de Juraci Gomes Ribeiro e 

Nadir Volpato Ribeiro (id. 28670001), contrários a sentença constante no 

id. 28238658. Afirmaram os embargantes que na sentença existe omissão, 

uma vez que apesar de ter sido afastada a preliminar suscitada de 

incompetência desta Vara Especializada, com base em entendimentos 

fixados pelo TJ/MT e Superior Tribunal de Justiça, todavia, não foi 

enfrentando por este juízo a questão da inconstitucionalidade da Lei 

Complementar Estadual nº. 313/2008, declarada pelo STF. Declararam 

ainda, que igualmente não foram enfrentados os argumentos relacionados 

ao mérito da causa e os documentos encartados na defesa, em especial, 

os processos (nº. 60437/2014 – referente à Miguelina de Souza) e (nº. 

18418-7/2015 – referente à Celeste Braz de Albuquerque), que tratam da 

aposentadoria de servidores do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, com a averbação do tempo de serviço para estabilidade e 

posterior aposentadoria. Requereram com fulcro no artigo 1.022, inciso I, e 

II, do CPC, que sejam os embargos conhecidos e provido para conferir 

efeitos modificativos à sentença, declarando a incompetência desta Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, em razão da 

inconstitucionalidade da LC nº. 313/2008 e, consequentemente o 

julgamento improcedente da ação. O Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração 

apresentados pelos requeridos Espólio de Juraci Gomes Ribeiro e Nadir 

Volpato Ribeiro (id. 29070847). Afirma que os embargos referem-se tão 

somente ao inconformismo com a sentença, não sendo demonstrados 

quaisquer vícios previstos no art. 1.022, do CPC, que possam modificar a 

sentença. Requer o não acolhimento dos embargos, om a aplicação de 

multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termo do § 2º, do 

artigo 1.026, do Código de Processo Civil, ante o flagrante intente 

protelatório dos embargos. É o relatório. Decido. Da análise dos embargos 

opostos, em relação a sentença proferida no id. 28238658, não vislumbro 

nenhuma omissão conforme alegada pelos embargantes, mas sim, a 

intenção de alterar a sentença de modo que lhes favoreçam. Daniel 

Amorim Assumpção Neves, na obra “Manual de Direito Processual, 8ª, 

edição, data de 2016,” dispõe sobre os embargos protelatórios, vejamos: 

“Recursos manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento 

fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como 

único objetivo retardar a marcha procedimental. Também o recurso 

manifestamente inadmissível pode ser considerado protelatório." A 

arguição de omissão quanto ao não enfrentamento da prejudicial de 

inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº. 313/2008 foi 

amplamente analisada, como questão preliminar, juntamente com a 

prejudicial de incompetência desta Vara Especializada, conforme se pode 

confirmar por simples leitura da sentença. Certo é que uma vez declarada 

a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº. 313/2008, em 

razão do efeito repristinatório do controle exercido pelo STF, não há 

dúvida quanto a competência desta Vara Especializada, definida pelo 

Provimento nº. 004/2008/CM, referendado pela Resolução nº. 01/2011-TP, 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Da mesma forma não 

houve omissão quanto à alegação de não análise de documentos, em 

especial, cópias de processos, que envolveram as aposentadorias de 

servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com a 
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averbação do tempo de serviço, para declaração de estabilidade e 

posterior aposentadoria. As provas foram suficientes para formar o 

convencimento deste juízo, pois os fatos, argumentos e documentos 

apresentados foram apreciados , de acordo com o livre convencimento 

(nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. É sabido que o sistema 

processual civil brasileiro adotou o princípio do livre convencimento 

motivado do juiz, o qual atribui ao magistrado o dever de, ao analisar o 

caso posto, expor todos os fundamentos que o levaram a decidir de 

determinada maneira sem a obrigação. Isto é, não está o julgador obrigado 

a examinar todos os preceitos normativos suscitados pelas partes, ou a 

responder a todas as questões por elas ventiladas, que possam em tese 

infirmar a conclusão adotada, na forma prevista no artigo 489, § 1º, do 

CPC, quando já tenha encontrado motivos suficientes para decidir a 

controvérsia segundo seu livre convencimento. Nesse sentido é a 

jurisprudência dessa Corte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO 

CARACTERIZADA QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 

1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REEXAME 

DA MATÉRIA DE MÉRITO. VIA RECURSAL INADEQUADA PARA TANTO. 

PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE QUE O ÓRGÃO JULGADOR 

SE MANIFESTE EXPRESSAMENTE A RESPEITO DAS TESES E 

DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELAS PARTES QUE NÃO SE 

MOSTREM CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO 

MAGISTRADO. CASO DOS AUTOS EM QUE A APLICABILIDADE DOS 

DISPOSITIVOS LEGAIS PREQUESTIONADOS, NA FORMA REQUERIDA 

PELA PARTE, RESTA IMPLICITAMENTE REPELIDA PELA FUNDAMENTAÇÃO 

DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 489, III, DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DESACOLHIDOS.” (Embargos de 

Declaração, Nº 70082027830, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 

09-07-2019)(grifo). Consigno que os processos referidos na peça de 

contestação dos embargantes versam sobre situações diferentes das 

debatidas no presente feito, com suas próprias especificações e 

pormenores, portanto, não podem ser invocados como precedentes. Logo, 

evidencia-se, portanto, que não há nenhuma omissão, obscuridade, 

contradição e a pretensão dos embargos é apenas rediscutir a sentença, 

o que não é permitido por esta via processual. A jurisprudência já 

pacificou o entendimento que os embargos declaratórios não se prestam 

para sanar inconformismo, tampouco para reanalisar matéria já decidida, 

senão para suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer 

contradições eventualmente existentes na decisão, o que não restou 

demonstrado. Neste sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE 

CONTRATOS – FEITO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO 

OCORRÊNCIA – APELO CONHECIDO E PROVIDO – REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. “Não é inepta 

a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando 

ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 

1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho)Na forma do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando 

presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão 

recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.Ainda que opostos 

com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via 

extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes 

vícios que reclamem correção.” (TJMT - ED 65241/2018, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018). Nesse contexto, em sede de 

recurso repetitivo (Informativo nº. 0541), o Superior Tribunal de Justiça 

firmou a tese de que são considerados procrastinatórios os embargos de 

declaração, que não buscam sanar os vícios para os quais foram 

concebidos, mas pretendem rediscutir matéria já apreciada e julgada, 

verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER 

PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 

APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os 

efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: 

"Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que 

visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em 

conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado 

pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve 

manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos 

suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração 

interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável 

ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar 

omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis 

para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. 

Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, 

tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial 

improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do 

Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de 

Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial.” 

(REsp 1410839/SC, Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, Data do 

Julgamento: 14/05/2014). Saliento que os argumentos expostos não se 

amoldam as hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, e para que 

consigam reformar a sentença proferida, os embargantes devem buscar 

os instrumentos legais plausíveis e suficientes para a reapreciação da 

matéria, na forma pretendida, o que é inviável por meio destes embargos. 

Assim, impõe-se aplicar o disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC. Diante do 

exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil a serem sanados, conheço dos embargos para 

julgá-los improcedentes, permanecendo a sentença embargada como foi 

publicada. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de 

declaração, aplico aos embargantes Espólio de Juraci Gomes Ribeiro e 

Nadir Volpato Ribeiro, a multa correspondente a 1% (um por cento), do 

valor atualizado da causa. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de 

fevereiro de 2019. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 236634 Nr: 5699-56.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, GUILHERME DA COSTA GARCIA, 

GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, GUSTAVO DANTAS FERRAZ - OAB:PROM. 

JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 

- OAB:OAB/SP 314946, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5.768/MT, DANIEL AMANCIO DUARTE - OAB:OAB/DF 1599/E, 

FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:OAB/DF 14065/E, FELIPE 

NOBREGA ROCHA - OAB:286.551/SP, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250.016/SP, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250016/SP, HUDSON 

RAPHAEL GOMES DA SILVA - OAB:11113/E, IURI DO LAGO NOGUEIRA 

CAVALCANTE REIS - OAB:35075/DF, KAIO MARCELLUS DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:35.080/DF, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - 

OAB:36.082/DF, LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - OAB:38651, 

MARIA REGINA BENEVIDES DIAS - OAB:39.688/DF, REBECA NUNES 

RAMOS TREZZA - OAB:OAB/DF 14066/E, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 “Vistos (...) iv)INTIME-SE o requerido Geraldo Lauro para manifestar se 

persiste o interesse na oitiva das testemunhas Ubaldo José Fedatto, 

Heliane de Castro Zanol e Otávio César Bucci assim como para que, em 

caso positivo, indique especificamente qual fato pretende provar com as 

referidas testemunhas, tendo em vista que, nos termos do art. 357, § 6º, 

do CPC, o número máximo de testemunhas é de 3 (três) para a prova de 

cada fato; Anoto, por oportuno, que no feito Código 356362, o requerido 

Geraldo Lauro desistiu da testemunha Otávio César Bucci.v)DECLARO 

preclusa a produção da prova oral relativa aos requeridos José Geraldo 

Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, José Quirino 

Pereira e Joel Quirino Pereira, o que faço com fulcro art. 357, § 4°, do 

Código de Processo Civil;vi)DEFIRO o pedido de prova emprestada 

formulado às fls. 4362/4387 pelos requeridos José Quirino e Joel Quirino. 

Isso porque, inobstante a discordância do autor manifestada às fls. 4401, 
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tal pretensão já foi deferida na ação – Cód. 236444 e, portanto, sua 

utilização nestes autos irá decorrer da conexão probatória existente entre 

as ações que tramitam neste Juízo com as mesmas circunstâncias 

fáticas.vii)Defiro o pedido formulado pelo Ministério Pública Estadual e pela 

defesa do requerido José Geraldo Riva, determinando seja solicitado ao 

ilustre Relator da Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Des. MARCOS 

MACHADO, o compartilhamento dos anexos relativos à operação “Arca de 

Noe”, em razão da identidade de objeto com às ações de improbidade em 

trâmite neste Juízo.. viii)Com o aporte dos anexos, o processo deverá 

tramitar em segredo de justiça.ix)Os depoimentos pessoais dos requeridos 

José Geraldo Riva e Geraldo Lauro serão colhidos após a juntada dos 

anexos da colaboração premiada. Da mesma forma, ocorrerá com a oitiva 

das testemunhas Gustavo Tiago da Silva Albino e Cristiano Guerino 

Volpato (arroladas pelo MP) e as que eventualmente persista o interesse 

pelo requerido Geraldo Lauro.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312273 Nr: 18511-96.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROGÉRIO SALLES, FAUSTO DE SOUZA 

FARIA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST, FRANCISCO DE ASSIS 

DA SILVA LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:3273/MT, KATIA MARIA DE SOUZA CARDOSO - OAB:3805, 

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que, deixei de expedir Mandado de Intimação a 

testemunha Mauricio de Souza Guimarães, por ausência de pagamento 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 356362 Nr: 26893-44.2008.811.0041

 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 PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250016/SP, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011

 “Vistos,(...) iii)INTIME-SE o requerido Geraldo Lauro para manifestar se 

persiste o interesse na oitiva das testemunhas Ubaldo José Fedatto e 

Heliane de Castro Zanol, assim como para que, em caso positivo, indique 

especificamente qual fato pretende provar com as referidas testemunhas, 

tendo em vista que, nos termos do art. 357, § 6º, do CPC, o número 

máximo de testemunhas é de 3 (três) para a prova de cada 

fato;iv)Assento, ainda, que foi deferido nos autos Código 236634 o pedido 

formulado pelo Ministério Público Estadual e pela defesa do requerido José 

Geraldo Riva, no sentido de que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Des. MARCOS MACHADO, o 

compartilhamento dos anexos relativos à operação “Arca de Noe”, em 

razão da identidade de objeto com às ações de improbidade em trâmite 

neste Juízo.v)Com o aporte dos anexos no processo de Código 236634, 

CERTIFIQUE-SE nestes autos.vi)Os depoimentos pessoais dos requeridos 

José Geraldo Riva e Geraldo Lauro serão colhidos após o envio dos 

anexos da colaboração premiada. Da mesma forma, ocorrerá com a oitiva 

da testemunha Daniel Lúcio Martins (arrolada pelo MP) e as que 

eventualmente persista o interesse pelo requerido Geraldo 

Lauro;vii)DETERMINO, por oportuno, que a colaboração premiada, uma vez 

compartilhada com este Juízo, seja arquivada em sigilo na Secretaria da 

Vara, a fim de que possa ser consultada pelas partes interessadas, sem 

necessidade de translado em todas as ações em curso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126056 Nr: 21348-12.2016.811.0041

 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 PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAÉRCIO SOARES MARTINS, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, GRHEGORY PAIVA PIRES 

MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 

OAB:11.140/MS, LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - OAB:24213/O, 

PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Certitico e dou fé que, em cumprimento a r. decisão de ref. 50, encaminho 

o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar o réu para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, conforme 

cálculo ref. 91, sob pena de ser cancelada a distribuição da reconvenção, 

nos termos do art. 290 do CPC.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0041352-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIULE KELLY LINO (REQUERENTE)

ELLEN CHRISTINA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE MARQUES FILHO OAB - MT11019/O-O (ADVOGADO(A))

JOSE OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS OAB - MT3849-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS SILVA FILQUEIRAS OAB - MT17030-O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO OAB - MT15012-E 

(ADVOGADO(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0041352-07.2015.8.11.0041 REQUERENTE: DIULE KELLY LINO, ELLEN 

CHRISTINA MARQUES REQUERIDO: WELINGTON RODRIGUES DA SILVA 

Vistos etc. Intime-se a parte autora, para manifestar-se, sobre os 

documentos de id 27668476, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013404-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORCENITA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fabio de Oliveira Gomes Mota (REQUERIDO)

Cleberson Lopes Mota (REQUERIDO)

FRANCISCO DE ASSIS GOMES MOTA (REQUERIDO)

Wemerson Lopes Mota (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013404-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JORCENITA MARIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: FABIO DE 

OLIVEIRA GOMES MOTA, WEMERSON LOPES MOTA, CLEBERSON LOPES 

MOTA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável 

Post Mortem, proposta por Jorcenita Maria de Oliveira, em face de Fábio de 

Oliveira Gomes Mota, Wemerson Lopes Mota e Cleberton Lopes Mota, na 

qualidade de herdeiros de Francisco de Assis Gomes Mota, devidamente 

qualificados. Esclareceu a autora que, conviveu em união estável, com 

Francisco de Assis Gomes Mota, por mais de vinte e um anos, entre 

janeiro de 1988 até 26 de agosto de 2016[1], data do óbito do 

companheiro, da qual adveio um filho. A inicial veio acompanhada da 

escritura pública de reconhecimento da união estável[2], realizada ainda 

em vida pelo falecido. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

14108402, que concedeu a gratuidade processual postulada, designou 

data para a realização da audiência de tentativa de conciliação e 

determinou a citação dos herdeiros. Na audiência de tentativa de 

conciliação, o requerido Fábio de Oliveira Gomes Mota anuiu com o pedido 

inicial (id. 14848729). O requerido Cleberson Lopes Mota foi citado, em 03 

de junho de 2019[3] e Wemerson Lopes Mota, em 16 de julho de 2019[4], e 

deixaram decorrer in albis o prazo fixado para defesa, conforme 

certificado no id. 21894943. A parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado[5]. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem, proposta por Jorcenita 

Maria de Oliveira, em face de Fábio de Oliveira Gomes Mota, Wemerson 

Lopes Mota e Cleberton Lopes Mota, na qualidade de herdeiros de 

Francisco de Assis Gomes Mota, devidamente qualificados. 

Preliminarmente, em face da inércia dos requeridos, embora devidamente 

citados, decreto sua revelia, em que pese a mitigação dos seus efeitos, 

por força do art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil. Consigno que 

o processo se encontram apto para sentença, já que desnecessária a 

produção de outras provas, razão pela qual, conforme autoriza o art. 355, 

inciso II, do CPC, realizo o julgamento antecipado da ação. A união estável 

é reconhecida como entidade familiar com a Constituição Federal de 1988 

e, foi regulada pelo Código Civil, nos artigos 1.723 e seguintes, que dispõe 

que se forma pela convivência pública, duradoura e contínua, com o 

objetivo de constituir família entre duas pessoas. Analisando o conjunto 

probatório produzido nos autos, verifica-se que Francisco de Assis 

Gomes Mota faleceu, em 26 de agosto de 2016, deixando três filhos, dos 

quais um deles anuiu, expressamente, com o pedido inicial, na audiência 

de tentativa de conciliação, enquanto aos demais, embora citados 

pessoalmente, não se insurgiram quanto ao pedido, o que culminou em sua 

revelia. A corroborar os fatos, consta dos autos cópia da escritura pública 

de reconhecimento de união estável, realizada em 21 de janeiro de 2009, 

pela autora e o falecido, além de constar da certidão de óbito a informação 

acerca da existência da alegada união. Nesse cenário, tenho que as 

provas carreadas aos autos convergem entre si para demonstrar, 

satisfatoriamente, os requisitos de configuração da união estável, 

especialmente a convivência pública, duradoura e contínua, com o objetivo 

de constituir família, que se reflete no conjunto consistente de provas 

pré-constituídas, permitindo, assim, a procedência do pedido, sem 

necessidade de maior dilação probatória. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e DECLARO a convivência, em união estável, 

de Jorcenita Maria de Oliveira e Francisco de Assis Gomes Mota, desde 

janeiro/1988 a 26 de agosto de 2016, data do óbito do companheiro, com 

fulcro no art. 226, §3º da Constituição da República e arts. 1.723 e 

seguintes do Código Civil, para que operem seus jurídicos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, procedam-se as baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 13252095 [2] Id. 

13252084 [3] Id. 20737842 [4] Id. 21795329 [5] Id. 26222322

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031609-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA DOS SANTOS COSTA (REU)

EMANUELA SIQUEIRA DA COSTA (REU)

SULLEN OLIVEIRA COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1031609-48.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ENIR DE SIQUEIRA RÉU: MELISSA DOS SANTOS COSTA, 

EMANUELA SIQUEIRA DA COSTA, SULLEN OLIVEIRA COSTA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, 

proposta por Enir de Siqueira, em face de Melissa dos Santos Costa, 

Emanuela Siqueira da Costa, Suellen Oliveira Costa e Rodrigo de Tal, na 

qualidade de herdeiros de Jamir Augusto da Costa, devidamente 

qualificados. Esclareceu a autora que, conviveu em união estável, com 

Jamir Augusto da Costa, por trinta e cinco anos, entre o ano de 1983 até o 

falecimento do companheiro, em 25 de agosto de 2018[1]. Informou que, 

as partes adotaram uma filha, Emanuela Siqueira da Costa, em 10 de 

março de 1996, por meio de regular processo judicial, que tramitou perante 

a 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude, nesta cidade. A inicial 

veio acompanhada por cópia do processo de doação da filha Emanuela e 

fotos da família. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

17277665, que concedeu a gratuidade processual postulada, designou 

data para a realização da audiência de tentativa de conciliação e 

determinou a citação dos herdeiros qualificados. As requeridas Melissa 

dos Santos Costa e Emanuela Siqueira da Costa foram regularmente 

citadas, conforme certificado no id. 18340938. Na audiência de tentativa 

de conciliação, as requeridas já citadas anuíram com o pedido inicial (id. 

19083398). Esgotadas as tentativas de localização dos requeridos, 

Suellen e Rodrigo, a citação foi realizada por edital e, em face do decurso 

do prazo sem apresentação de contestação, a defesa foi garantida por 

meio de curador especial nomeado (id. 19447484 e 24242043). Foi 

proferida decisão no id. 19809430, que concedeu a antecipação dos 

efeitos da tutela e reconheceu a união estável. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável Post 

Mortem, proposta por Enir de Siqueira, em face de Melissa dos Santos 

Costa, Emanuela Siqueira da Costa, Suellen Oliveira Costa e Rodrigo de 

Tal, na qualidade de herdeiros de Jamir Augusto da Costa, devidamente 

qualificados. Preliminarmente, consigno que os autos encontram-se aptos 

para sentença, já que desnecessária a produção de outras provas, razão 

pela qual, conforme autoriza o art. 355, inciso II, do CPC, realizo o 

julgamento antecipado da ação. A união estável é reconhecida como 

entidade familiar com a Constituição Federal de 1988 e, foi regulada pelo 

Código Civil, nos artigos 1.723 e seguintes, que dispõe que se forma pela 

convivência pública, duradoura e contínua, com o objetivo de constituir 

família entre duas pessoas. Analisando o conjunto probatório produzido 

nos autos, verifica-se que Jamir Augusto da Costa faleceu, em 25 de 

agosto de 2018, era solteiro e deixou quatro filhos, dois deles anuíram com 

o pedido inicial e os demais não foram localizados, sendo sua qualificação 

desconhecida pela parte autora. A parte autora juntou cópia do processo 

de adoção da filha Emanuela Siqueira da Costa, onde consta o relatório do 

estudo psicossocial realizado, em junho de 2011, do qual se extrai a 

convivência, em união estável, com Jamir, à época há vinte e seis anos, 

sendo que ambos foram entrevistados. Ao final, a doação da filha Manuela 

foi concedida à autora e ao companheiro falecido, nos moldes da 

sentença acostada ao id. 15496626. A corroborar os fatos, ainda, a 

autora juntou diversas fotos da vida familiar, fotos antigas e recentes, das 

quais emergem o convívio familiar e social. Ainda assim, há que se 

considerar que ambas as filhas do falecido, uma deles unilateral, 

reconheceram a procedência do pedido, portanto, a versão dos fatos 

apresentados pela parte autora. Nesse cenário, tenho que as provas 

carreadas aos autos convergem entre si para demonstrar, 

satisfatoriamente, os requisitos de configuração da união estável, 

especialmente a convivência pública, duradoura e contínua, com o objetivo 

de constituir família, que se reflete no conjunto consistente de provas 

pré-constituídas, permitindo, assim, a procedência do pedido, sem 

necessidade de maior dilação probatória. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e DECLARO a convivência, em união estável, 

de Enir de Siqueira e Jamir Augusto da Costa, desde o ano de 1983 até 25 

de agosto de 2018, data do óbito do companheiro, confirmando a tutela 

provisória concedida, com fulcro no art. 226, §3º da Constituição da 

República e arts. 1.723 e seguintes do Código Civil, para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, procedam-se as baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2019. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Id. 

15496618
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034894-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT216470-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACA MARIA DE ALMEIDA DIAS OAB - 672.822.881-00 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à intimação das partes, por meio de seus advogados, via DJE, 

para comparecerem à SESSÃO DE MEDIAÇÃO designada para o dia 02 de 

abril de 2020, às 10h30min, que se realizará no CENTRO DE CONCILIAÇÃO 

- CEJUSC, desta Comarca. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038757-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. O. C. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LUIS DA SILVA TORRES OAB - MT18105/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à intimação das partes, por meio de seus advogados, via DJE, 

para comparecerem à SESSÃO DE MEDIAÇÃO designada para o dia 15 de 

abril de 2020, às 10h30min, que se realizará no CENTRO DE CONCILIAÇÃO 

- CEJUSC, desta Comarca. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045167-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI OAB - MT6448-O (ADVOGADO(A))

MARIA RITA SOARES CARVALHO OAB - 994.840.301-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para assinar e retirar o 

TERMO DE GUARDA DEFINITIVO, sob pena de remessa dos autos ao 

Arquivo. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1037811-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. B. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

J. P. G. D. O. (REQUERIDO)

DAYANA CAROLINA BARBOSA LOPES SOUZA OAB - SP411326 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1037811-41.2018.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, retirar o termo de Guarda Definitiva. CUIABÁ, 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1047857-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. M. (REQUERENTE)

J. M. D. J. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO CARRIGIO PINTO OAB - MT26837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar o FORMAL 

DE PARTILHA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo. CUIABÁ, 28 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012164-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801-O (ADVOGADO(A))

KATIANY ELAINE MUNHOZ DA SILVA OAB - 035.952.591-14 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. S. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

OTON JOSE NASSER DE MELLO OAB - MS5124 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1012164-10.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos comprovantes de 

pagamento inseridos pela parte executada (id 29268214). CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409067 Nr: 9572-79.1997.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUEIRERO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA MARIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA AUTORA para manifestar nos autos, por meio 

do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ante o 

desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409072 Nr: 7334-24.1996.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUERREIRO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA MARIA SILVA GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA AUTORA para manifestar nos autos, por meio 

do seu Advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ante o 

desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006418-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

GISELE DO CARMO E SILVA (REQUERENTE)

SEBASTIAO EDIO DA SILVA (REQUERENTE)

EDIL BOMDESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

CECILIA EMILIA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

ELLEM CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON BONDESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FURTADO GOMES OAB - MT8335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL DO ESPIRITO SANTO SILVA (INVENTARIADO)

JOVACY DO CARMO SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006418-30.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDSON BONDESPACHO DA SILVA, EDIL BOMDESPACHO 

DA SILVA, JULIO CESAR DA SILVA, CECILIA EMILIA DA SILVA, 

SEBASTIAO EDIO DA SILVA, GISELE DO CARMO E SILVA, EMANOEL 

JUNIOR DA SILVA, ELLEM CESAR DA SILVA INVENTARIADO: JOVACY 

DO CARMO SILVA, EMANUEL DO ESPIRITO SANTO SILVA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora, para que, emende a inicial, em 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos, a procuração outorgada pela herdeira, Gisele, 

tendo em vista que, a procuração acostada ao id. 28955186 corresponde 

à herdeira Cecília, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003217-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DE MORAES DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1003217-30.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): LIDIA DE MORAES DINIZ REU: BENEDITO DOS SANTOS Vistos 

etc. Defiro parcialmente o pedido de dilação de prazo, acostado ao id. 

29389389, pelo que concedo tão somente o prazo de 15 (quinze) dias 

para o cumprimento da ordem emanada. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de 

fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007141-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA NUNES DE SIQUEIRA BACCHI (REQUERENTE)

IRINEU BACCHI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1007141-49.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: PATRICIA NUNES DE SIQUEIRA BACCHI, IRINEU BACCHI 

NETO Vistos etc. Intime-se a parte autora, para que, emende a inicial, em 

15 (quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas processuais, 

sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005910-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL EMILIO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN CRISTINA PINHEIRO DE SOUSA (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1005910-84.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): JOVANIL EMILIO DE SOUSA REU: KELLEN CRISTINA PINHEIRO 

DE SOUSA Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, 

proposta por Jovanil Emílio de Souza, em face de Kellen Cristina Pinheiro 

de Sousa, ambos devidamente qualificados nos autos. Compulsando-se 

os autos, verifica-se que, a presente ação reitera os pedidos da ação nº 

1026004-87.2019, já extinta, sem resolução de mérito, pelo douto juízo da 

4ª Vara Esp. Família e Sucessões desta Comarca. Diante do exposto e, em 

consonância com o inciso II, do art. 286, declino da competência para 

processar e julgar o presente pedido, determinando a imediata remessa 
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dos autos ao juízo da 4ª Vara das Famílias e Sucessões de Cuiabá, juízo 

natural para sua apreciação. Procedam-se as baixas e anotações legais. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1039353-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE ENOIR DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARENIR SANTANA DE MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 20 DIAS 

PROCESSO Nº. 1039353-94.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: INTERDIÇÃO 

REQUERENTE: JOYCE ENOIR DE MORAES ADVOGADO(A) DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO INTERDITADA: ARENIR 

SANTANA DE MORAES, brasileiro, inscrita no RG nº. 0005621-9 SEPS/MT 

e CPF nº. 176.061.441-68, natural de Cuisbá/MT, nascida em 30/08/1959, 

filiação: Silverio Francisco de Moraes e Maria Lucidia de Moraes 

FINALIDADE: DAR CIÊNCIA AOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM OU 

DELE TIVER CONHECIMENTO QUE, POR ESTE JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, PROCESSOU 

OS PRESENTES AUTOS DE INTERDIÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM 

13/12/2019, COM A NOMEAÇÃO DA REQUERENTE ACIMA IDENTIFICADA E 

QUALIFICADA COMO CURADORA DEFINTIVA DA INTERDITADA ARENIR 

SANTANA DE MORAES, ACIMA QUALIFICADA. SENTENÇA: "Vistos.Joyce 

Enoir de Moraes propôs a presente Ação de Curatela em face de Arenir 

Santana de Moraes. (...) Relatou que é filha da requerida, e esta, por sua 

vez, é portadora de esquizofrenia residual (CID 10 F 20.5), estando 

incapacitada a exercer os atos da vida civil. (...). É o relatório. DECIDO. 

Constata-se dos autos que a autora busca a curatela de sua mãe, que em 

virtude de ser portadora de esquizofrenia, não está apta para a prática 

dos atos da vida civil e também para os particulares, sendo dependente de 

terceira pessoa na defesa de seus interesses, conforme consta do 

atestado firmado pela médica especialista em saúde mental, Dra. Maria 

José da Silva, CRM – MT 1979, senão vejamos: “Portadora de transtorno 

mental de evolução crônica. Iniciou tratamento nesta Unidade de Saúde 

Mental em 14/04/2014, sendo responsável por seus cuidados, sua filha 

Joyce Enoir de Moraes, RG 1397262-6 SSP/MT CID: F70.” (ID n. 6720138). 

(...) Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

julgo procedente o pedido e, por conseguinte, nomeio a senhora Joyce 

Enoir de Moraes como curadora definitiva à requerida Arenir Santana de 

Moraes. Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil, assim como no art. 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C. Cuiabá, 13 de dezembro de 

2019. Sergio Valério – Juiz de Direito”. ADVERTÊNCIA: Para que chegue 

ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o presente 

Edital será publicado por uma vez no Diário da Justiça e afixado cópia no 

local de costume. Cuiabá - MT, 27 de fevereiro de 2020. Evaneide Martins 

de Freitas do Amaral Gestora Judiciária No celular: com o aplicativo aberto, 

acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo 

acessar a câmera do seu celular.Com a câmera habilitada, aponte para o 

QRCODE. No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o 

“Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar 

os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária 

(endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 

cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder 

à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente 

através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 

2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone 

de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no 

“Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular 

a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 

decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do 

PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037214-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BENEDITO VILALBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA BASSO DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1040045-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. L. (REQUERENTE)

M. D. A. R. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

JUARI JOSE REGIS JUNIOR OAB - MT10435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. L. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1040045-59.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARICELY DE ARRUDA 

ROSA LEITE, BRENO ROSA LEITE REQUERIDO: ISLER SILVEIRA LEITE 

JUNIOR Vistos. Cuida-se do Recurso de Embargos de Declaração oposto 

por Maricely de Arruda Rosa Leite e Breno Rosa Leite, contra a decisão 

proferida em id. 24562298, no qual, em suma, alegam que a decisão foi 

omissa na análise do pedido de extinção. É o relatório. D E C I D O. 

Analisando os autos, sem delongas, verifico que realmente, na decisão 

constante de Id. 24562298, houve a omissão apontada por meio dos 

embargos de declaração (Id. 26540001). Portanto, diante do exposto, 

CONHEÇO do recurso de embargos declaratórios e DOU-LHE 

PROVIMENTO para declarar extinto o processo, sem julgamento de mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Revogo a 

decisão de id. 24562298. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1040045-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. L. (REQUERENTE)

M. D. A. R. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

JUARI JOSE REGIS JUNIOR OAB - MT10435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. L. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1040045-59.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARICELY DE ARRUDA 

ROSA LEITE, BRENO ROSA LEITE REQUERIDO: ISLER SILVEIRA LEITE 

JUNIOR Vistos. Cuida-se do Recurso de Embargos de Declaração oposto 

por Maricely de Arruda Rosa Leite e Breno Rosa Leite, contra a decisão 
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proferida em id. 24562298, no qual, em suma, alegam que a decisão foi 

omissa na análise do pedido de extinção. É o relatório. D E C I D O. 

Analisando os autos, sem delongas, verifico que realmente, na decisão 

constante de Id. 24562298, houve a omissão apontada por meio dos 

embargos de declaração (Id. 26540001). Portanto, diante do exposto, 

CONHEÇO do recurso de embargos declaratórios e DOU-LHE 

PROVIMENTO para declarar extinto o processo, sem julgamento de mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Revogo a 

decisão de id. 24562298. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0008442-29.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. D. P. D. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0008442-29.2012.8.11.0041. 

REQUERENTE: LENICE DE ARAUJO RAHUAN REQUERIDO: ESPOLIO DE 

DURVAL PEREIRA DE REZENDE Vistos. Verifica-se dos autos que não foi 

cumprido o item “2” da decisão exarada junto ao id. 24999454. Desta 

forma, intime-se a inventariante, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, traga aos autos o documento 

exigido, sob pena de remoção, tendo em vista que se trata de providência 

da parte. Caso não seja atendida esta determinação, intime-se, 

pessoalmente, para a mesma finalidade, com cópia desta decisão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1021413-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar-se quanto a 

petição de ID n. 29576049.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 115125 Nr: 6453-76.1998.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO BENEDITO SEROR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a determinação judicial, foi expedida a carta 

de adjudicação do imóvel descrito na fl. 1574, item “3.1” em nome do Sr. 

Airton José de Mendonça, sendo necessária a retificação da carta de 

adjudicação expedida em favor da inventariante. Assim, impulsiono o feito 

para intimar a parte interessada para, em 05(cinco) dias, proceder a 

retirada dos documentos expedidos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005525-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN FORTES DE BARROS OAB - MT7084-O (ADVOGADO(A))

MARIA DAS DORES SOUZA E SILVA OAB - 419.742.551-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo  n º . 

1005525-39.2020.8.11.0041 Vistos. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Autorização Judicial proposta por Lucindo Ribeiro da Silva representado 

por sua curadora provisória Sra. Maria das Dores Silva Modesto, para 

levantamento e saque de possíveis valores depositados na conta 

poupança de titularidade da de cujus Girsela Maria de Souza e Silva, 

falecida em 21 de agosto de 2019, sob os fundamentos lançados na 

inicial. Vale ressaltar que é descabido o interesse jurídico, nesta ação, da 

Caixa Econômica Federal, uma vez que ela não é parte legítima. Portanto, 

determino a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo desta 

ação. Oficie-se à Caixa Econômica Federal, para que informe a este Juízo, 

no prazo de 10 (dez) dias, sobre a existência de saldo de FGTS, 

PIS/PASEP e outros valores em conta poupança, sejam em aplicações 

financeiras ou em conta corrente, em nome da de cujus. Ainda, intime-se a 

parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, para informar qual a razão de a 

Sra. Lourdes de Souza e Silva, mãe da falecida, não figurar como 

requerente, tendo em vista que a mesma também é herdeira legitima da de 

cujus, e não está incluída como parte desta ação. A inicial poderá ser 

emendada, no prazo acima, para a devida inclusão, com a juntada de 

todos os documentos necessários, inclusive instrumento de procuração. 

Caso não seja emendada a inicial, a sentença se limitará ao direito do 

requerente, isto é, apenas 50% (cinquenta por cento) dos valores 

porventura existentes. Decorrido o prazo, vista ao Ministério Público, por 

haver interesse de incapaz. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1047067-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN PRISCILA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELIEZER JAIME SILVA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARTINS DA SILVA OAB - MT3067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº. 

1047067-71.2019.8.11.0041 Vistos. Eliezer Jaime Silva Bastos e Evelyn 

Priscila Gonçalves dos Santos Bastos aforaram Ação de Divórcio Direto 

Consensual, pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a 

homologação do acordo. Na decisão inicial de id. 26163938, foi deferida a 

gratuidade de justiça e oferecida vista para o Ministério Público. O 

Ministério Público opinou pela homologação do acordo constante do id. 

25154002. É o relatório. D E C I D O. Cuida-se de pedido de divórcio 

consensual, para o qual, já não é necessário o decurso de qualquer 

prazo, seja de separação de fato, seja de separação judicial, sendo 

apenas observados os requisitos legais do artigo 731 do Código de 

Processo Civil, de forma que é imperioso acolher o pedido dos 

requerentes. A certidão de casamento encontra-se acostada aos autos. A 

requerente voltará a usar o nome de solteira: Evelyn Priscila Gonçalves 

dos Santos. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para 

desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e 

homologo o acordo constante nos autos, que passa a fazer parte 

integrante e indissociável desta sentença. Entretanto, uma ressalva é 

necessária. Esta sentença não está atribuindo ou certificando a 

propriedade do bem imóvel, visto que não foi comprovado a propriedade 
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por qualquer das partes, motivo pelo qual esta partilha gera efeito entre os 

ex-consortes, ficando resguardados eventuais direitos de terceiros. Por 

fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018197-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA FRANCISCA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº. 

1018197-16.2019.8.11.0041 Vistos. Aparecido Alves dos Santos e 

Silvana Francisca da Silva aforaram Ação Declaratória de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens. Na 

decisão inicial de id. 19995489, foi deferida a gratuidade de justiça e 

determinada a emenda da inicial, cujo cumprimento da determinação está 

acostado em id. 21953823. É o breve relatório. D E C I D O. Estabelece o 

art. 1.723 do Código Civil que é reconhecida como entidade familiar a união 

estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, 

contínua e duradoura, e estabelecida com objetivo de constituição de 

família. Entendo que tais requisitos estão presentes no caso em tela. A 

inicial afirma que eles conviveram em união estável desde 1989. Além 

disso, os requerentes comprovaram através da certidão de nascimento, 

que ambos são solteiros, sendo assim entendo não incorrerem nos 

impedimentos do § 1.º do art. 1.723 do Código Civil. Portanto, reconheço 

judicialmente a união estável entre as partes, e estando satisfeitas as 

exigências legais, julgo procedente o pedido e, em conseqüência, declaro 

a dissolução da união estável entre as partes, conforme descrito na inicial. 

Homologo, para que produza os jurídicos e legais efeitos, o acordo de 

vontades de id. 24930480, o qual passa a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença. Todavia, uma ressalva é necessária. Esta 

sentença não está atribuindo ou certificando a propriedade do bem imóvel 

que não foi comprovado a propriedade por qualquer das partes, motivo 

pelo qual esta partilha gera efeito entre os ex-consortes, ficando 

resguardados eventuais direitos de terceiros. Por fim, declaro resolvido o 

mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de praxe. Sem custas. P. I. C. Cuiabá, MT, 28 de fevereiro de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004392-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA BARBOSA PRATES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIONE SOUZA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº. 

1004392-59.2020.8.11.0041 Vistos. Rosa Barbos Prates Ferreira Cruz e 

Elione Souza Cruz aforaram Ação de Divórcio Direto Consensual, pela qual 

pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a homologação do acordo. É 

o relatório. D E C I D O. Cuida-se de pedido de divórcio consensual, para o 

qual, já não é necessário o decurso de qualquer prazo, seja de separação 

de fato, seja de separação judicial, sendo apenas observados os 

requisitos legais do artigo 731 do Código de Processo Civil, de forma que é 

imperioso acolher o pedido dos requerentes. A certidão de casamento 

encontra-se acostada aos autos. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os 

requerentes, e homologo o acordo constante nos autos, que passa a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Entretanto, uma 

ressalva é necessária. Esta sentença não está atribuindo ou certificando 

a propriedade do bem imóvel, visto que não foi comprovado a propriedade 

por qualquer das partes, motivo pelo qual esta partilha gera efeito entre os 

ex-consortes, ficando resguardados eventuais direitos de terceiros. Por 

fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. Sem custas, porque defiro o requerimento de 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. P. I. C. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1005514-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE LIMA PEDROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº. 

1005514-10.2020.8.11.0041 Vistos. José Carlos de Oliveira propôs a 

presente Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio Litigioso 

em face de Maria de Fatima de Lima Pedrosa, alegando que contraíram 

matrimônio em 08 de dezembro de 1984, estando separados judicialmente 

desde 08 de setembro de 1991. A inicial veio acompanhada da certidão de 

casamento averbada. É o breve relatório. D E C I D O. Com a alteração da 

Constituição da República pela Emenda 66/10, é possível julgar 

antecipadamente a lide (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil), 

uma vez que não há mais o requisito temporal para decretar o divórcio. 

Assim, nada poderá obstar a qualquer dos cônjuges requerer o divórcio, 

nem mesmo a discordância do outro, uma vez que trata-se de direito 

potestativo, que pode ser exercido pela simples declaração de vontade do 

seu titular, o que autoriza o julgamento, de plano, motivo pelo qual, não há 

sequer falar em citação, pois seria ato inócuo, sem qualquer finalidade, e 

contrário ao princípio da racionalização do trabalho. Ante o exposto, e não 

havendo necessidade da manifestação do Ministério Público, por ausência 

de interesse de incapaz, julgo procedente o pedido. Em consequência, 

converto em divórcio a prévia separação judicial de José Carlos de 

Oliveira e Maria de Fatima de Lima Pedrosa. Por fim, declaro resolvido o 

mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Encaminhe-se cópia da inicial e desta sentença à 

requerida, para conhecimento. Após, arquive-se, com as baixas 

pertinentes. Sem custas, porque defiro o requerimento de gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. P. I. C. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1047664-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE MELO REIS OAB - 052.637.046-74 (REPRESENTANTE)

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENCESLAU FONSECA DE CARVALHO JUNIOR OAB - RN6646 

(ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 291 de 744



CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1047664-40.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ERICA DE MELO REIS Endereço: RUA BUENOS 

AIRES, 280, ap.403, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-634 Nome: ERICA DE MELO REIS Endereço: RUA BUENOS AIRES, 

280, ap.403, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 

REQUERIDO: Nome: DIEGO VILELA SANTOS Endereço: AVENIDA CAMPOS 

SALES, 300, APTO 304, TIROL, NATAL - RN - CEP: 59020-300 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para, caso queira, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 27 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1047664-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE MELO REIS OAB - 052.637.046-74 (REPRESENTANTE)

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENCESLAU FONSECA DE CARVALHO JUNIOR OAB - RN6646 

(ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1047664-40.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ERICA DE MELO REIS Endereço: RUA BUENOS 

AIRES, 280, ap.403, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-634 Nome: ERICA DE MELO REIS Endereço: RUA BUENOS AIRES, 

280, ap.403, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 

REQUERIDO: Nome: DIEGO VILELA SANTOS Endereço: AVENIDA CAMPOS 

SALES, 300, APTO 304, TIROL, NATAL - RN - CEP: 59020-300 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

E l e t r o n i c a m e n t e )  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002228-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. G. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA ANTUNES DO NASCIMENTO OAB - 517.723.291-34 

(REPRESENTANTE)

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. G. J. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1002228-24.2020.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JOSE GARCIA GONCALVES NETO Endereço: RUA 

MARIA MÜLLER, 64, JARDIM PAULISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-315 

Nome: ROSANA ANTUNES DO NASCIMENTO Endereço: RUA MARIA 

MÜLLER, 64, JARDIM PAULISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-315 

REQUERIDO: Nome: JOSE GARCIA GONCALVES JUNIOR Endereço: RUA 

B-4, Casa 18, Quadra 71, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78095-298 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre 

a certidão negativa, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1048838-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. P. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1048838-84.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: DIOGO LUCAS MACHADO Endereço: RUA CLARA 

NUNES, 470, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-120 

REQUERIDO: Nome: JOYCE LAYARA PEREIRA DE OLIVEIRA Endereço: 

RUA CLARA NUNES, 460, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78035-120 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor, caso queira, impugnar 

a contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005980-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA TAIS LINDNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI KELLER (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1005980-72.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: CARLA TAIS LINDNER Endereço: RUA PROJETADA 

10, CASA 06, QUADRA 13, JARDIM UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78075-530 REQUERIDO: Nome: MARLI KELLER Endereço: RUA 

PROJETADA 10, CASA 06, QUADRA 13, JARDIM UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78075-530 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC 

e da ordem de serviço n.º 01/2017, impulsiono os autos para reiterar a 

intimação da parte Inventariante, por intermédio de seus procuradores, 

para providências com relação a expedição do formal de partilha/carta de 

adjudicação, ou seja, juntar aos autos guia de recolhimento da expedição 

de formal de partilha/carta de adjudicação, com três folhas (cada formal), 

no prazo de dez dias, sob pena de arquivamento dos autos. Cuiabá - MT, 

19 de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007143-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. M. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. M. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - 595.165.691-53 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1007143-19.2020.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de pensão alimentícia. Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Exoneração de pensão alimentícia, proposta por Ghabriela Duarte Metello 

Taques e André Luiz Metello Taques, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que no ano de 2010, por mútuo consentimento, 

o Requerente André Luiz Metello Taques e a genitora da Requerente 

Ghabriela Duarte Metello Taques, no processo de n. 

2579-74.2010.811.0005 – código n. 80190, que tramitou perante o Juízo da 

1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, convencionaram acerca dos 

alimentos destinados aos dois filhos, sendo pactuado o valor de 20% 

(vinte por cento) do salário bruto do Requerente André Luiz Metello 

Taques, consistindo em 10% (dez por cento) para cada filho. Informam 

que a Requerente Ghabriela Duarte Metello Taques atualmente possui 22 

anos e 6 meses de idade, é jovem e saudável, e finalizou o curso de 

direito na faculdade Univag, bem como se encontra trabalhando na 

empresa Corrêa da Costa Advogados, não necessitando mais dos 

alimentos prestados por seu pai/Requerente. Dessa forma, reconhecendo 

quanto a desnecessidade da continuidade do pagamento dos alimentos, 

os Requerentes requerem a exoneração, por sentença, e, ainda, seja 

expedida comunicação ao departamento de recursos humanos do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que cesse os 

descontos dos alimentos em favor da Requerente Ghabriela Duarte Metello 

Taques na folha de pagamento de seu pai/Requerente André Luiz Metello 

Taques. O Requerente André Luiz Metello Taques informa que continuará 

pagando alimentos, mediante desconto em folha de pagamento, no 

percentual de 10% (dez por cento), em favor de seu outro filho, Luiz 

Gabriel Duarte Metello Taques. Pedem, ao final, a homologação do acordo, 

e, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor dos 

Requerentes. Instruíram o pedido com documentos. Relatei. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita em favor dos Requerentes, indefiro, uma vez que que a 

gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve 

ser deferido somente àqueles que são efetivamente necessitados, na 

acepção legal. Ressalto, também, que a finalidade do benefício da 

assistência judiciária gratuita é assegurar o acesso à justiça de quem não 

possui recursos para atender as despesas do processo, sem acarretar 

sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. No caso dos autos, não 

resta demonstrado que os Requerentes preenchem os requisitos para 

serem beneficiários de tal benefício, pois o Requerente André Luiz Metello 

Taques é servidor público, Id n. 29402340, e a Requerente Ghabriela 

Duarte Metello Taques se encontra laborando, conforme informado na 

inicial, por este motivo, entendo não ser hipótese de conceder o pedido, 

sob pena, inclusive, de inviabilizar o instituto que, deve ser reservado para 

aquelas situações de real e efetiva necessidade, aliás, vejamos o 

entendimento jurisprudencial, nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDÍCIOS DA CAPACIDADE 

FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE UM PROCESSO. 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO”. 

(TJMG – AI 10000170441570001, Publicado em 14/11/2017). Ainda: “Ainda 

que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante 

simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com 

o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando 

não encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade 

econômica alegada”. (TJMT - AI, 151536/2013, Julgamento 09/04/2014). No 

mais, quanto ao acordo apresentado, não vislumbro qualquer ilicitude ou 

prejuízo a quaisquer das partes; observando que estão protegidos seus 

interesses, pelo que HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre 

Ghabriela Duarte Metello Taques e André Luiz Metello Taques, Id n. 

29402322, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC. Recolhidas as custas/despesas judiciárias, 

oficie-se ao E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso para que 

cesse os descontos dos alimentos em favor da Requerente Ghabriela 

Duarte Metello Taques no percentual de 10% (dez por cento) na 

remuneração do Requerente André Luiz Metello Taques, mantendo-se 

apenas o desconto em favor do filho LUIZ GABRIEL DUARTE METELLO 

TAQUES, no percentual de 10% (dez por cento). Em seguida, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações necessárias. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1047664-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE MELO REIS OAB - 052.637.046-74 (REPRESENTANTE)

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENCESLAU FONSECA DE CARVALHO JUNIOR OAB - RN6646 

(ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1047664-40.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ERICA DE MELO REIS Endereço: RUA BUENOS 

AIRES, 280, ap.403, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-634 Nome: ERICA DE MELO REIS Endereço: RUA BUENOS AIRES, 
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280, ap.403, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 

REQUERIDO: Nome: DIEGO VILELA SANTOS Endereço: AVENIDA CAMPOS 

SALES, 300, APTO 304, TIROL, NATAL - RN - CEP: 59020-300 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

E l e t r o n i c a m e n t e )  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007425-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803-O (ADVOGADO(A))

CLEUZA APARECIDA DA SILVA OAB - 274.943.571-49 

(REPRESENTANTE)

ADEMILSON BARROS DE OLIVEIRA OAB - 138.930.681-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. M. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1007425-57.2020.8.11.0041 POLO ATIVO:CLEUZA 

APARECIDA DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS POLO PASSIVO: WILTON LUCAS 

MARTINS SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas -os Requerentes, através de seus d. patronos, para 

comparecerem na audiência acompanhados do Requerido, para 

comparecer à realização de entrevista designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Entrevista Sala: Entrevista Data: 02/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA 

MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . 28 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1060483-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. S. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - 692.133.991-20 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1060483-09.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual com Partilha de Bens Vistos, etc... Trata-se de Ação 

de Divórcio Consensual com Partilha de Bens proposta por Mikele Cuellar 

Santa Rita Sarate e Romeu Jordão Sarate de Andrade, ambos qualificados 

nos autos, sob o argumento, em síntese, que são casados sob o regime 

de comunhão universal de bens desde 23/08/2012, e que desta união, não 

adveio o nascimento de filho. Prosseguem dizendo que estão separados 

de fato desde o ano de 2015 e que não possuem mais a intenção de 

continuar casados, haja vista não comungarem dos mesmos interesses. 

Informam que adquiriram um bem imóvel (casa), requerendo a partilha 

deste nos termos da inicial, bem como manifestam o desinteresse quanto 

aos alimentos entre si, por terem condições de sobrevivência. A 

Requerente/cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. Pedem, ao 

final, a decretação do divórcio e a homologação do acordo. O pedido veio 

instruído com os documentos necessários à propositura da ação. Adveio 

aos autos decisão indeferindo os benefícios da justiça gratuita, 

oportunizando os Requerentes a fazerem prova no sentido de não 

poderem prover os custos deste processo, Id n. 27562738. Logo em 

seguida, os Requerentes manifestaram no Id n. 27689703, e requereram a 

reconsideração da decisão que indeferiu a justiça gratuita, como também, 

postularam subsidiariamente, pelo pagamento das custas ao final, de modo 

parcelado. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Antes de 

tudo, mantenho a decisão não recorrida que indeferiu a gratuidade da 

justiça, Id n. 27562738, mesmo porque, oportunizada a comprovação em 

sentido contrário, ou seja, de que não podem arcar com os custos deste 

processo, os Requerentes se limitaram a apresentar manifestação 

genérica, Id n. 27689703, sem qualquer documento comprobatório que 

justificasse o pedido de reconsideração. Aliás, vejamos ainda como 

fundamento, o que se extrai da jurisprudência a servir como parâmetro à 

resolução do caso: “...INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA. No 

caso dos autos, restou indeferida, por via monocrática, a concessão da 

Gratuidade da Justiça às partes apelantes que manejaram embargos de 

declaração e posteriormente o agravo interno em análise. Entretanto as 

partes recorrentes não juntaram nenhum outro novo documento que 

pudesse permitir a aferição da sua hipossuficiência econômica, que é 

requisito base para haja a concessão da Gratuidade da Justiça. Correta, 

portanto, a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça... 

devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo Interno, Nº 70082470873, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em: 24-10-2019). Superada essa questão, verifico que a 

presente ação está pronta para julgamento, uma vez que se trata de 

requerimento conjunto, o qual está em conformidade com a nova redação 

do art. 226, 6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 

66/2010). Ressalto, ainda, por oportuno, que cabe ao magistrado, 

analisando o conjunto fático existente nos autos e em atenção ao art. 371, 

do CPC, formar livremente sua convicção. Deste modo, sem maiores 

delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do divórcio, pelas 

razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, em prejuízo do 

direito substancial dos Requerentes deixar de acolher o pedido de 

Divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a improcedência 

do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar suas vidas, 

tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal objetivo. 

Pelo exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão dos Requerentes com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço para DECRETAR O DIVÓRCIO do 

casal, uma vez que estão satisfeitos os requisitos previstos na Lei 

6.515/77, extinguindo o vínculo matrimonial com fulcro no art. 1.571, IV, do 

Código Civil, HOMOLOGANDO, com base no disposto no art. 487, III, “b”, do 

CPC, os termos do acordo postulado na petição de Id n. 27545540 e 

27546491, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos. Ante a 

declaração da existência de bens adquiridos na constância do casamento, 

Id n. 27545540-Pág. 3, homologo os termos da partilha celebrada entre as 

partes, onde estabeleceu que o imóvel, localizado no Residencial Aricá em 

Cuiabá/MT, ficará em posse e propriedade da Requerente/Cônjuge Virago. 

A mulher voltará a usar o nome de solteira. Diante do pretendido, Id n. 

27689703, faculto aos Requerentes o pagamento das custas/despesas 

processuais divididas em 03 (três) parcelas mensais, iniciando-se o 

pagamento da mesma no próximo mês, março/2020. Após o pagamento 

integral das custas/taxas judiciais, por se tratar de divórcio consensual, 

expeça-se, imediatamente, o necessário à averbação da sentença, no 

Cartório de Registro competente. Em seguida, arquive-se o processo, 

observando-se as formalidades legais, e, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004269-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR VIANNA DE ARRUDA OAB - MT10841-O (ADVOGADO(A))

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. I. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1004269-66.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: SORIANE DE SOUZA TELES Endereço: AVENIDA 

TELES PIRES, 146, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-290 

REQUERIDO: Nome: WELTON INACIO DA SILVA Endereço: Avenida Manoel 

José de Arruda, Shopping Popular - box 388, Dom Aquino, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 

manifestar sobre a certidão negativa, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza 

G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003727-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR PAULA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONILIA PAULA DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1003727-14.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição com Pedido de Tutela de Urgência Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Interdição com Pedido de Tutela de Urgência movida por Salvador 

Paula de Lima, em face de Petronilia Paula de Lima, ambos qualificados nos 

autos, sob o argumento, em síntese, de que é filho da Requerida, a qual 

possui demência não especificada (CID 10 F03) em razão da idade 

avançada. Esclarece ser o filho mais velho da Requerida e quem há muitos 

anos cuida desta e administra sua pequena fazenda, possuindo, inclusive, 

procuração para tanto, id. 11820399. Pede, ao final, seja declarada a 

interdição da Requerida e que seja nomeado o Requerente seu curador. O 

pedido veio instruído com os documentos necessários a propositura da 

ação. Por decisão, id. 11869970, foi antecipado parcialmente os efeitos da 

tutela pretendida, nomeando o Requerente curador provisório da 

Requerida, e determinando outras. Realizada audiência de entrevista, id. 

12832608, a Requerida não respondeu à nenhuma das perguntas que lhe 

foram feitas. Na mesma oportunidade, o Requerente esclareceu que a 

Requerida possui grau avançado de Alzheimer, não entende o que está 

conversando ou muda de assunto. Informou ainda que esta precisa de 

auxílio em todos os seus atos, inclusive para alimentar-se e nas 

necessidades fisiológicas. Certidão informando que não houve 

impugnação pela Requerida, id. 14872058. O d. Curador nomeado 

contestou por negativa geral, id. 15144515. O Requerente manifestou no 

id. 22132605, requerendo fosse realizada a perícia médica na residência 

da Requerida, uma vez que esta encontrava-se internada, o que foi 

deferido na decisão id. 22324947. Laudo técnico psiquiátrico acostado 

aos autos sob o id. 24601732. O Requerente manifestou não haver 

oposição ao laudo pericial, requerendo o julgamento totalmente procedente 

do feito, id. 25953974. Parecer ministerial acostado sob o id. 26086493, 

onde não se opôs à procedência da ação. Manifestação do d. Curador no 

id. 29334626. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário 

observar, que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade do 

Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

ele é filho da Interditanda, id. 11820348. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, id. 

24601732, conclusivo no sentido de que: “Segundo a avaliação realizada 

no paciente em 19/09/2019 o mesmo é portador de patologia CID 10 F00 

(demência de Alzheimer) e não apresenta condições de gerir sua vida 

civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos 

básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- filho - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Petronilia Paula de Lima até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curador na pessoa de seu filho Salvador Paula de Lima, 

com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 
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subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (filho da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1053109-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA BARBOSA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lucilda Nogueira Barbosa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1053109-39.2019.8.11.0041. REQUERENTE: LIDIA BARBOSA NOGUEIRA 

REQUERIDO: LUCILDA NOGUEIRA BARBOSA Vistos, etc. Designo 

audiência para o dia 24/03/2020 ,às 17:00 horas para a oitiva das 

testemunhas testamentárias, bem como para que seja realizada a leitura 

do testamento. Oficie - se ao Banco Bradesco, para que preste 

informações detalhadas acerca dos saldos bancários e aplicações 

financeiras da falecida (Agência: 5426 Conta: 6518-8) e, inclusive, 

proceda com o encerramento da conta bancária informada e preste 

informações acerca de eventuais empréstimos e existência de seguro 

prestamista ou semelhante contratado. Intimem - se as partes. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1053109-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA BARBOSA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lucilda Nogueira Barbosa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1053109-39.2019.8.11.0041. REQUERENTE: LIDIA BARBOSA NOGUEIRA 

REQUERIDO: LUCILDA NOGUEIRA BARBOSA Vistos, etc. Designo 

audiência para o dia 24/03/2020 ,às 17:00 horas para a oitiva das 

testemunhas testamentárias, bem como para que seja realizada a leitura 

do testamento. Oficie - se ao Banco Bradesco, para que preste 

informações detalhadas acerca dos saldos bancários e aplicações 

financeiras da falecida (Agência: 5426 Conta: 6518-8) e, inclusive, 

proceda com o encerramento da conta bancária informada e preste 

informações acerca de eventuais empréstimos e existência de seguro 

prestamista ou semelhante contratado. Intimem - se as partes. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1047304-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA LAUDA BURMANN OAB - MT18476/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. C. P. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 26/03/2020 às 13:00 horas. 

Cite-se a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031978-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. I. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES OAB - MT25314/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO OAB - MT6545/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. NOS TERMOS DA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS PARTES, NA PESSOA DOS 

SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 

ELETRÔNICO - DJE, PARA APRESENTAREM ALEGAÇÕES FINAIS NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. SEVERINA 

JOSE DE ARRUDA ANDRADE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031978-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. E. D. S. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. I. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES OAB - MT25314/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO OAB - MT6545/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031978-76.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JANAINA BERTHOLDI 

ESTRELA DOS SANTOS REQUERIDO: JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

Vistos, etc. Tendo em vista que a parte requerida apresentou contestação 

no Id. 16545341, e estava em sigilo, intime - se a parte autora para 

impugnar a contestação no prazo legal. Após, com a impugnação dê - se 

vista ao representante do Ministério Público para manifestação. Por fim, 

conclusos. Cumpra - se. CUIABÁ, 30 de julho de 2019. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031978-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. I. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES OAB - MT25314/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO OAB - MT6545/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031978-76.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JANAINA BERTHOLDI 

ESTRELA DOS SANTOS REQUERIDO: JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

Vistos, etc. Tendo em vista que a parte requerida apresentou contestação 

no Id. 16545341, e estava em sigilo, intime - se a parte autora para 

impugnar a contestação no prazo legal. Após, com a impugnação dê - se 

vista ao representante do Ministério Público para manifestação. Por fim, 

conclusos. Cumpra - se. CUIABÁ, 30 de julho de 2019. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031978-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. I. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES OAB - MT25314/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO OAB - MT6545/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031978-76.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JANAINA BERTHOLDI 

ESTRELA DOS SANTOS REQUERIDO: JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

Vistos, etc. Tendo em vista que a parte requerida apresentou contestação 

no Id. 16545341, e estava em sigilo, intime - se a parte autora para 

impugnar a contestação no prazo legal. Após, com a impugnação dê - se 

vista ao representante do Ministério Público para manifestação. Por fim, 

conclusos. Cumpra - se. CUIABÁ, 30 de julho de 2019. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031978-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. I. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES OAB - MT25314/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO OAB - MT6545/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031978-76.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JANAINA BERTHOLDI 

ESTRELA DOS SANTOS REQUERIDO: JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

Vistos, etc. Tendo em vista que a parte requerida apresentou contestação 

no Id. 16545341, e estava em sigilo, intime - se a parte autora para 

impugnar a contestação no prazo legal. Após, com a impugnação dê - se 

vista ao representante do Ministério Público para manifestação. Por fim, 

conclusos. Cumpra - se. CUIABÁ, 30 de julho de 2019. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019637-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. J. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Segue Estudo conforme solicitado.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1040119-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA ORMOND DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO ROBERTO OVIDIO DE MIRANDA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE Cuiabá - MT JUÍZO DA Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, instrução e julgamento. Número do Processo: 

1053260-05.2019.8.11.0041 Requerente: NATALIA ORMOND DE SOUSA 

Requerido: CELIO ROBERTO OVIDIO DE MIRANDA Data e horário: 

sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020, 14h00min. PRESENTES Juiz : Dr. Luis 

Fernando Voto Kirche Promotor de Justiça: THEODOSIO FERREIRA DE 

FREITAS DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Ante o 

teor da Certidão constante no ID 26999125, resta prejudicada a presente 

audiência. Redesigno a presente audiência para a data de 31/03/2020, às 

17h30min. Cite-se e intime-se o requerido no endereço informado na 

petição constante no ID 29464111. Oficie-se ao empregador informado 

pela genitora quando da realização do Estudo Psicossocial (ID 28461364) 

para que proceda com os descontos em folha de pagamento em nome do 

genitor conforme Decisão constante nos autos (ID 26235831), bem como 

para que proceda com os respectivos depósitos mensalmente na conta 

em nome da genitora: Conta Corrente 18556-6, Agência 1517-2, CPF 

063.315.331-17 - Banco Bradesco. Determino a complementação do 
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Estudo Psicossocial (ID 28461364) para que o mesmo seja realizado 

também com o requerido. Intime-se a parte autora e sua Advogada. Ciente 

o Ministério Público. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Guilherme Azevedo de Souza, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito 

Promotor de Justiça: THEODOSIO FERREIRA DE FREITAS

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001203-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ BRAUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONIR FRANCISCO BRAUN OAB - 572.527.189-72 (REPRESENTANTE)

MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT26258-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do PATRONO DO AUTOR, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão negativa de 

oficial de justiça. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 .

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1046816-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT12285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. R. M. (REU)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo para analisar o pedido 

liminar em audiência. Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 31/03/2020, às 17:45 horas (art. 693, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se o requerido, cientificando-o 

para comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1053109-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA BARBOSA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lucilda Nogueira Barbosa (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação do patrono da parte autora para que 

informe o endereço e qualificação da testemunhas testamentarias, para 

expedição de mandado de Citação/Intimação, bem como para que seja 

realizada a leitura do testamento. No prazo de 5 (cinco) dias. CUIABÁ, 28 

de fevereiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0000226-36.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOBUKO AIDA VELASQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

ELIZETE FERREIRA AQUINO PEREIRA LOPES OAB - MT2701-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jose Roberto Velasque (DE CUJUS) (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

retirar formal de partilha, e recolher taxa de autenticação com selos (caso 

queira). Após esse prazo os autos serão arquivados. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1043410-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GUSTAVO MUNIZ ROMEIRO (REQUERENTE)

ANGELA CALDEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEFONSO ALCEBIADES VIEIRA ROMEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAMILLY ESCOBAR ROMEIRO (HERDEIRO)

KALLINY ESCOBAR ROMEIRO (HERDEIRO)

TALLINY ESCOBAR ROMEIRO (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1043410-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANGELA CALDEIRA BATISTA, 

LUAN GUSTAVO MUNIZ ROMEIRO REQUERIDO: ILDEFONSO ALCEBIADES 

VIEIRA ROMEIRO Vistos, etc. Defiro por ora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Nomeio Inventariante a viúva ANGELA CALDEIRA BATISTA 

que prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações 

nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). Após, proceda-se 

com as citações dos herdeiros, (art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, 

intime-se a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), 

para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, caput). 

Oficie – se à empresa CUIABÁGAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA – 

ME para que preste informações quanto a rescisão do contrato do 

falecido. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034041-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do PATRONO DO AUTOR, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão negativa de 

oficial de justiça. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 
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3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 .

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008298-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

NATHACHA DE CARVALHO LUIZ OAB - 949.765.032-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. G. F. (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008298-57.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29602279 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, vislumbro que o 

instrumento procuratório, ID. 29579253, tem como outorgante a 

representante legal do infante, como se estivesse outorgando poderes 

para postular seu direito, quando na verdade o objeto da ação é a revisão 

dos alimentos em prol do seu filho menor. Desta feita, intime-se a autora, 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, regularize o 

instrumento procuratório, haja vista que é vedado pleitear direito alheio em 

nome próprio[1], sob pena de indeferimento da inicial. Outrossim, faculto, 

no mesmo prazo suso, que a parte autora, acoste aos autos a necessária 

e indispensável declaração de hipossuficiência, bem assim qualquer 

documento comprobatório a demonstrar que preenche os requisitos para o 

deferimento da benesse pretendida. Decorrido o aludido interregno sem 

qualquer manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro 

lado, atendida a determinação supra, após certificada a ocorrência, 

prossiga-se no cumprimento da decisão que se segue. (...)". Cuiabá/MT, 

28 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004640-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. O. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1004640-25.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 29610559, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

07/05/2020, às 15:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003599-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELIO DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

LENILDO DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

LUZINEA NUNES ALMEIDA (REQUERENTE)

ROSANGELO DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

LUCIO CAMILO DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINA BENEDITA DA SILVA NUNES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do alvará 

eletrônico, impulsiono os autos para intimar a inventariante a fim de cumprir 

o item 3 da decisão de ID 5903249, no prazo ali assinalado. Cuiabá/MT, 2 

de outubro de 2017. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 0003206-73.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (REQUERIDO)

M. C. D. S. (REQUERIDO)

D. F. D. C. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

BENEDITA ROSALINA PEREIRA OAB - MT3380-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0003206-73.2013.8.11.0005 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação das partes AUTORA e REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 

29663949, bem como para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 07/05/2020, às 16:00 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverão comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) 

Público, CIENTIFICANDO-OS de que a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do CPC). Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024069-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. A. L. (EXEQUENTE)

J. R. A. L. F. (EXEQUENTE)

W. D. B. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. A. D. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT17613-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024069-80.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte exequente a fim de, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003599-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELIO DA SILVA NUNES (REQUERENTE)
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LENILDO DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

LUZINEA NUNES ALMEIDA (REQUERENTE)

ROSANGELO DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

LUCIO CAMILO DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINA BENEDITA DA SILVA NUNES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003599-28.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035190-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILIANO NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035190-37.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 0059966-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. O. M. (REQUERENTE)

M. D. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0059966-94.2014.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, impulsiono os autos para intimar a parte MAURICIO 

a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1030918-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030918-68.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar e, após, para irem conclusos. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016144-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

VALDECIR BERTOONCELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR BERTOONCELLO (REQUERIDO)

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1016144-96.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ante o teor da 

certidão de ID. 28975114, prossiga-se no cumprimento da sentença 

proferida nos autos. Às providências. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001135-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. L. (REQUERENTE)

J. B. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001135-26.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28843304 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 27912284, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Jarbas Bernardino dos Santos Lonardoni e Nivea Lara 

Lonardoni Bernardino, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

autorizando os cônjuges a utilizarem o nome de solteiros, a saber, Jarbas 

Bernadino dos Santos e Nivea Lara Lonardoni, bem assim para que sejam 

implementadas as demais obrigações assumidas na avença. Transitada 

em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil 

competente, observando-se a modificação do nome dos cônjuges, bem 

assim ressaltando a dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório 

Local, nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. Deixo de determinar 

a expedição de Formal de Partilha em relação ao bem alienado, eis que as 

partes não possuem a propriedade do bem. Por fim, tendo em vista o 

acordo realizado, condeno as partes ao pagamento pro rata, das custas e 

despesas processuais, todavia, suspensa a exigibilidade, em decorrência 

da gratuidade da justiça, que ora concedo aos interessados, uma vez que 

foram demonstrados os requisitos para tanto. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016688-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

29682596, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 
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de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1024726-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024726-22.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26444477 - "(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando a dependente habilitada, Sra. 

MARIA de LOURDES ALVES da COSTA, a realizar o levantamento de todo 

numerário relativo aos valores depositados nos autos. Custas e despesas 

pela interessada, suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita a que faz jus, e, ora concedo, diante do 

valor a ser recebido. Transitada em julgado, expeça-se o ALVARÁ, a fim 

de que a totalidade do valor depositado seja levantado pela viúva e, em 

seguida, promovam-se as anotações e baixas necessárias, 

arquivando-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

28 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011226-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. N. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. M. D. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011226-15.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29389730 - "VISTOS, ETC. Compulsando os autos, verifico que a parte 

exequente não atendeu a determinação contida na decisão de ID. 

22153760, assim, com desiderato de evitar o perecimento do direito da 

parte autora, faculto, o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja cumprida 

integralmente a alusiva decisão, especificadamente no que atine ao 

encarte da procuração que eventualmente outorgou ao subscritor da 

peça, bem como renovada a declaração de hipossuficiência, sob as 

penas da lei. (...)" Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1049371-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORISVALDO FREITAS BARBOSA (REQUERENTE)

RUY DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

LINCON DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1049371-43.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006064-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA DE SOZA GUIMARAES OAB - 544.932.341-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006064-05.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29694732 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no art. 485, 

IX, do NCPC. Sem custas, despesas e honorários advocatícios. Ciência ao 

Ministério Público Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 28 

de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0036678-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. L. (EXEQUENTE)

A. V. L. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO OAB - MT4562-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. C. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO QUEIROZ TELES OAB - MT0010440A (ADVOGADO(A))

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0036678-49.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29715391 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que os interessados são 

maiores de idade, determino que seja regularizada a representação 

processual dos mesmos, razão pela qual, suspendo a demanda pelo 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 76, §1º, I do CPC. Por outro lado, atendida a 

determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue. (...)" Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1020233-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELANE DE FARIA FUKUSHIMA (REQUERENTE)

KLEBER DE FARIA FUKUSHIMA (REQUERENTE)

ROSEMARY DE FARIA FUKUSHIMA (REQUERENTE)

ZITA DE FARIA FUKUSHIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSAKI FUKUSHIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1020233-31.2019 VISTOS, ETC. Determino a intimação dos 

interessados para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas processuais, ou requerer o que entender 

de direito, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos da 

decisão de ID. 20213640. No alusivo interregno, deverá ser cumprida 

integralmente a decisão supramencionada. Caso os interessados, 

intimados por meio da Defensora Pública em atuação perante esta 

serventia especializada de família e sucessões, não cumpra a decisão 

supra, determino, desde já, as intimações pessoais, para que implementem 
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o decisório. Às providências. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033514-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PEREIRA DE BARROS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA POMPEO DE CAMPOS BARROS OAB - 850.968.571-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1033514-54.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ante o teor da 

petição de ID. 27092625, proceda-se com a intimação pessoal da parte 

autora para que compareça na Defensoria Pública no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, manifeste-se a i. Defensora em prosseguimento. Às 

providências. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 271039 Nr: 2874-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, c, do Código de Processo 

Civil/2015, HOMOLOGO a renúncia efetuada pela exequente, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, o 

que faço com fulcro no artigo 924, IV c.c. artigo 925, ambos da lei 

processual.Custas e despesas pro rata, todavia, suspensa a exigibilidade 

em decorrência da gratuidade concedida à autora e a que ora concedo ao 

executado.Por conseguinte, no tocante a prisão civil por alimentos, 

importante tecer relevantes considerações, uma vez que se refere a uma 

modalidade de constrição a qual não possui o caráter punitivo, não 

constituindo pena, mas meio de coerção destinado a forçar o devedor a 

cumprir a obrigação alimentar. Por essa razão é que deve ser 

imediatamente revogada se o débito for adimplido.Desta feita, em 

conformidade com a legislação pertinente e, diante do acordo entabulado 

pelas partes, REVOGO a prisão civil decretada nos presentes autos em 

desfavor de Antenor Caramalac da Silva e, determino o recolhimento de 

todos os mandados de prisão que eventualmente estiverem em aberto, 

relacionados a esta execução.Proceda-se com o recolhimento e demais 

providências relativas ao mandado de prisão expedido.De outro viés, 

sendo o caso, expeça-se certidão ao cartório de protesto e aos órgãos de 

proteção ao crédito, a fim de que seja excluído o nome do executado do 

rol de devedores.Decorrido o prazo recursal, efetue-se o levantamento do 

protesto e, em seguida, arquivem-se os autos, procedendo-se com as 

baixas e anotações estilares, arquivando-se o processo na 

sequência.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se, se necessário, em regime 

de plantão. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002817-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE CAMILO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO FRANCISCO DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1002817-16.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a parte autora 

pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, encartando aos 

autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, nos 

termos do art. 98 do CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. 

Outrossim, tendo em vista que as ações que versem sobre casamento, 

separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, 

alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem tramitar em 

segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que 

o presente feito seja processado em segredo de justiça. No mais, verifico 

que se trata de pedido de Cumprimento de Sentença, ajuizado por Alaíde 

Camilo dos Santos, visando à averbação do divórcio e da partilha do 

imóvel que alega terem sido realizados no processo n. 24556-19.2007 

(Cód. 323511). Encartou cópia da sentença judicial proferida no ID. 

28353806, p.15 e 16. Pois bem. Analisando a peça de ingresso, verifico 

que inexiste polo passivo no presente cumprimento de sentença, eis que, 

na verdade, a providência vindicada deve ser implementada pelo juízo, o 

que bastava, para tanto, mera petição nos autos do processo de 

conhecimento, dispensando, desta feita, o ajuizamento deste 

"Cumprimento de Sentença", eis que a alusiva medida não pode ser 

proposta contra o Poder Judiciário, demandando, em decorrência, o 

inadimplemento de uma obrigação impingida no título judicial à parte 

adversa, a fim de configurar o interesse de agir para o manejo da 

execução forçada, situação que não se amolda ao caso dos autos. Desta 

feita, vislumbro imperativa a extinção da presente por ausência de 

interesse-adequação, eis que o meio processual utilizado para a obtenção 

do bem da vida pretendido não é o adequado para tanto. Ante o exposto, 

indefiro a petição inicial e por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do 

Código de Processo Civil/2015. Em consonância com o princípio da 

causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, entrementes, permanecerá suspensa a 

exigibilidade, em razão da gratuidade concedida. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Sem prejuízo do supra decidido, e considerando a singeleza 

do ato jurisdicional vindicado, bem assim com o desiderato de conferir 

satisfatividade à sentença proferida, não obstante tenha sido expedido 

ofício a fim de averbar o divórcio à época em que fora prolatada, 

consoante documento de ID.28353806 - Pág. 22, mas diante da notícia do 

seu não cumprimento, determino que se expeça novo mandado de 

averbação ao Serviço Registral Civil das Pessoas Naturais do casamento, 

devendo a correlata sentença acompanhar o alusivo expediente. De outro 

viés, no que atine ao pedido de averbação da partilha do imóvel, 

necessário salientar que o ato jurisdicional objeto de cumprimento se 

limitou a decretar o divórcio do excasal, eis que sequer fora formulado 

pedido de partilha na fase de conhecimento (cód.323511). Certificado o 

trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em 

seguida arquivando-se o processo. Às providências. Cuiabá/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008198-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 
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do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 05/12/2011 

(Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, seja por critério 

econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008304-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 05/12/2011 

(Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, seja por critério 

econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007933-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZA CONSULTORIA EM REPRODUCAO ANIMAL LTDA 

(LITISCONSORTES)

CAMPOS GERAIS CENTRO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUCAO ANIMAL 

LTDA (LITISCONSORTES)

H M PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME (LITISCONSORTES)

SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAF (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:Vistos. MANDADO DE SEGURANÇA 

impetrado por AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA 

MILAGROSA LTDA. contra suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO 

DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR e outros em litisconsórcio. A 

indicação correta do seu polo passivo é dever da parte impetrante (art. 6º 

da Lei nº 12.016/2009), pena de não se formar a válida relação 

jurídico-processual. In casu, a presença de Secretário de Estado no polo 

passivo remete a competência para apreciação da lide ao e. TJMT, 

conforme previsão do art. 96, I, “g” da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Ante o exposto, oportunizo ao impetrante, o prazo de até 15 

(quinze) dias, para, querendo, promover a adequação da inicial, pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008127-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA LEMES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 05/12/2011 

(Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, seja por critério 

econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008178-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:A competência da Vara Especializada em 

Execução Fiscal é ABSOLUTA nos executivos fiscais e nas causas 

correlatas que tenham por objeto crédito inseridos em dívida ativa. Desta 

forma, considerada a matéria e qualidade das partes, em obediência à 

Resolução nº 023/2013/TP, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a presente ação declaratória, e, por consequência 

lógica de causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para a Vara 

Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, com a urgência 

necessária. Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008337-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PEREIRA CAMACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:"Portanto, antes de qualquer deliberação, 

determino a intimação do requerente para, querendo, em até 15 (quinze) 

dias, promover o recolhimento das custas processuais, pena de 

cancelamento da distribuição com base no artigo 290 do CPC. Com ou sem 

manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 27 de fevereiro de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008719-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA VALOES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO: "Desta forma, considerada a matéria e 

qualidade das partes, em obediência à Resolução nº 023/2013/TP, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

presente ação declaratória, e, por consequência lógica de causa e efeito, 

DETERMINO a remessa dos autos para a Vara Especializada da Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo. Cuiabá, 27 de fevereiro 

de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008096-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO: "Diante do exposto, DEFIRO os benefícios 

na justiça gratuita à requerente na forma do artigo 1º da Lei n° 1.060/1950 

c/c artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal. CITE-SE a Fazenda Pública 

para, querendo, no prazo legal, opor embargos à ação monitória nos 

moldes dos artigos 701 e 702/CPC. Apresentado os embargos, intime-se a 

requerente para, querendo, responder aos embargos em até 15 (quinze) 

dias, art. 702, § 5º/CPC. Com ou sem manifestação, ouça-se o MPE. 

Superadas as fases precedentes, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008720-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA FERREIRA DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Sr. Alex Vieira Passos (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO: "Vistos. Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado por CLAUDIA MARIA FERREIRA DE CAMPOS 

contra suposto ato coator praticado pelo DIRETOR DE RECURSOS 

HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ 

desprovido do documento a demonstrar o ato apontado como coator. 

Desta forma, DETERMINO a intimação da impetrante para, querendo, no 

prazo de até 15 (quinze) dias, promover a juntada da negativa da posse, 

indispensável ao regular processamento do feito, pena de extinção da 

ação. Com ou sem manifestação, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005303-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO OAB - MG106782 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER, SR. 

FÁBIO CALMON (IMPETRADO)

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Jardim Shangri-lá, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Nestas 

condições, presentes os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e determino a autoridade coatora 

que se abstenha de autuar ou apreender os veículos em serviço da 

impetrante, quando os bilhetes de passagem forem emitidos nas seções 

estabelecidas no Quadro de Tarifas emitidos pela ANTT e o usuário fizer o 

embarque ou desembarque nos pontos de parada regulares constantes 

no Esquema Operacional da linha Porto Velho(RO) – São Paulo(SP), 

prefixo nº 22.0000-61, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo. 

Notifique-se com urgência a autoridade coatora sobre o teor desta 

decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009). Decorrido o prazo legal, 

com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009. Intime-se por Oficial de Justiça Plantonista. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049344-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVITON SEBASTIAO MORAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 452997 Nr: 24959-80.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADESBAR ROSA ARAUJO - 

OAB:21.635/MT, MARIA DEISE TORINO - OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária julgada improcedente (sentença f. 201), 

transitada em julgado (certidão f. 206).

Petição (f. 204) o INSS requereu a devolução do valor depositado 

referente os honorários periciais ao argumento do não comparecimento da 

autora para realização do exame pericial.

Embora não se tenha realizado o exame pericial (f. 193), no entanto, na 

forma como posta o pedido não merece acolhimento, pois, existem vários 

outros processos neste Juízo em que a Autarquia Federal (INSS) 

encontra-se pendente do pagamento de verbas honorárias periciais.

Em que pese os depósitos efetuados sejam específicos (nominado) para 

determinado processo, não se pode dar guarida à burocracia em 

detrimento à dinâmica processual, ou seja, não seria crível devolver o 

valor nestes autos e peregrinar em direção ao recolhimento (da mesma 

verba) em outros processos similares. Nestas condições, indefiro o 

pedido (f. 204).

Determino à Secretaria adotar procedimentos pertinentes para que o valor 

depositado nestes autos referente honorário pericial, seja utilizado para 

pagamento de idêntica verba pendente em outro processo.

Cumprido integralmente, certifique-se os procedimentos adotados e 

arquive-se com as cautelas de estilo.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 389394 Nr: 25045-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMILSON GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA FURTADO DE OLIVEIRA 

- OAB:16.755, VIVIANE LIMA - OAB:5299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Vistos.

Processo em fase de cumprimento de sentença para recebimento de 

valores inerentes ao crédito principal e honorários de sucumbência 

fixados na Sentença (f. 83/85) e ratificadas no Acórdão (f. 98/ 100).

 Citado (f. 113/114), o executado (INSS) concordou expressamente com 

os cálculos apresentados pelo exequente (f. 104/108) conforme cota 

averbada (f. 112, verso).

Nestas condições, por traduzir a soberana manifestação de vontade das 

partes e para que surtam os efeitos legais e jurídicos desejados, com 

base no art. 535, § 3º do CPC, HOMOLOGO por sentença o cálculo (f. 

106/108), no valor de R$116.603,00 (cento e dezesseis mil, seiscentos e 

três reais), referente ao crédito principal e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) referente aos honorários de sucumbência.

Certificado o trânsito em julgado, com base no art. 100 da CF e artigos 

266/267 do RI/TJMT, expeça-se ofício requisitório em favor do credor 

DEMILSON GONÇALVES, no valor de R$ 116.603,00 referente ao crédito 

principal (cálculo f. 106/107 - data base 12/2014), com sintomática 

remessa ao Presidente do e. TJMT.

Em prestigio ao princípio da celeridade processual, deixo de determinar 

atualização do referido crédito, pois, na ocasião do pagamento deverá ser 

atualizado, conforme normas que regem a matéria (RE’s 579431 e 870947, 

ADI’s 4357 e 4425).

A seguir, com base nas disposições do art. 17, § 1º da Lei Federal nº 

10.259/2001 expeça-se a RPV no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em 

favor da advogada VIVIANE LIMA (f. 68), para o INSS efetuar o 

pagamento no prazo de até 02 (dois) meses, contados da entrega da 

requisição, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 

3º, II do CPC), pena de anuência e concordância tácita com eventual 

sequestro de valores (Bacenjud).

Confirmado o depósito, expeça-se o alvará em favor da advogada/credora 

para levantamento do respectivo crédito.

 Cumprido integralmente, certifique-se e arquive-se.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 109518 Nr: 1122-40.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ERNANIE PADILHA, FRANCISCO VICENTE DA 

SILVA, AMARILDO LIMA DE FREITAS, RINALDO JOSÉ AMORIM, DILMAR 

FERREIRA, ILMAR FERREIRA, ADMILSON RAMOS DE BARROS, LAZÁRO 

MACHADO DE SOUZA JUNIOR, FRANCISCO MARTINS SOBRINHO, 

ESPOLIO LUCIO PINTO DE SOUZA, ROBERVAL URQUIZA CAVALCANTE, 

ILARIO JOSE TOMAZINE, ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOÃO 

VICENTE DELARCOS, MARIA JOSE AGUETONI, PAULO DA COSTA 

ARRUDA, LUIZ APOLONIO DE ASSUNÇÃO, ROBERTO DE ARRUDA E 

SILVA, LEO MEZZOMO, ADRIANO GARCIA ARAUJO, ERMI MIMI MARIA DE 

ANDRIOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, HEVERTON RENATO MONTEIRO PADILHA, - 

OAB:10.146-MT, IONÍ FERREIRA CASTRO - OAB:4.298/MT, IONI 

FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B, IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SERGIO ANTONIO DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3775/MT

 Vistos.

Certidões da Secretaria (Unificada) noticiam que embora intimado, o 

advogado JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR, OAB/MT nº 5645/O não 

devolveu referido processo até a presente data.

No sistema eletrônico (Apolo) do Poder Judiciário consta o registro que na 

data de 17.9.2019, referido advogado retirou os autos em carga, e, 

expedida sua intimação para devolução dos autos (28.1.2020), sem êxito.

 Ante os registros que indicam a postura refratária do patrono, nos termos 

do art. 434, inciso I, da Seção 10, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, determino a BUSCA E APREENSÃO 

do processo nº 1122-40.2003.811.0041 (cód. 109518), no endereço 

situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Centro 

Empresarial Maruanã, sala 1505, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, pena de 

aplicação de multa diária (art. 234, § 2º do CPC).

Em caso de eventual e hipotética frustração na localização do endereço 

indicado, diligencie junto à OAB-MT a fim de aferir o atual endereço 

profissional do referido advogado.

Às urgentes providências.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 280845 Nr: 6305-50.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURELI FERREIRA DE SENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.473, MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - 
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OAB:10.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária afora por NEURELI FERREIRA DE SENE 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para conversão do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez (f. 02/21).

 Petição (f. 243/245), a requerente informou que o valor do auxílio-doença 

foi bloqueado sem justificativa e postulou a intimação da Autarquia Federal 

para o imediato restabelecimento.

A presente ação foi distribuída em abril/2007, ocasião em que o pedido de 

tutela antecipada foi parcialmente deferido, (decisão f. 86/90), grafada nos 

seguintes termos:

“...defiro parcialmente o provimento antecipatório, apenas, para determinar 

ao INSS que conceda o benefício do auxílio-doença à requerente, devendo 

este ser mantido enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, 

nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91”.

 Ao examinar os autos, verifico que a perícia médica judicial designada 

(decisão f. 216/217) foi cancelada acolhendo pedido da requerente que 

mudou-se para outra Unidade da Federação (Vila Velha-ES) f. 223/224, 

materializando-se nos autos reiteradas suspenções processuais.

 Elementar que o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que, 

cumprido o período de carência, permanecer incapacitado para seu 

trabalho ou para sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, conforme dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91.

No presente caso, o caderno processual perambula por 13 (treze) anos 

sem sequer ter-se realizado a perícia médica.

 A Lei de Regência (8.213/91) preconiza em seu art. 60:

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o 

benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017) destaquei

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou 

administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para 

avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, 

observado o disposto no art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017)

Não há registros de que a autora tenha submetido à perícia medica 

realizada pela Autarquia Federal requerida.

 Em que pese a juntada do laudo “fisioterapêutico” (f. 238) datado de 

abril/2018, ou seja, há quase dois anos, não há nestes autos atestado 

médico sobre a atual condição laboral da requerente, o que torna 

temerário acolher a medida postulada (f. 243/245), mormente diante da 

necessidade de aferir sua (in) capacidade laboral.

 Nestas condições, na forma como posto indefiro o pedido (f. 243/245) e 

determino a intimação da requerente, para, no prazo de até 10 (dez) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento desta ação mediante juntada de 

laudo médico atualizado, pena de extinção e sintomática revogação 

definitiva da tutela antecipada (art. 485, III/CPC).

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 347754 Nr: 18032-69.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA GOMES, ELIAS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLÁDIA CARVALHO DE 

MARACABA CALHEIROS DE LIMA - OAB:Proc. Federal

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária julgada improcedente (sentença f. 203), 

transitada em julgado (certidão f. 204).

Petição (f. 205) o INSS requereu a devolução do valor depositado 

referente os honorários periciais ao argumento do não comparecimento da 

autora para realização do exame pericial.

Embora não se tenha realizado o exame pericial (f. 195), no entanto, na 

forma como posta o pedido não merece acolhimento, pois, existem vários 

outros processos neste Juízo em que a Autarquia Federal (INSS) 

encontra-se pendente do pagamento de verbas honorárias periciais.

Em que pese os depósitos efetuados sejam específicos (nominado) para 

determinado processo, não se pode dar guarida à burocracia em 

detrimento à dinâmica processual, ou seja, não seria crível devolver o 

valor nestes autos e peregrinar em direção ao recolhimento (da mesma 

verba) em outros processos similares. Nestas condições, indefiro o 

pedido (f. 205).

Determino à Secretaria adotar os procedimentos pertinentes para que o 

valor depositado nestes autos referente honorário pericial, seja utilizado 

para pagamento de idêntica verba pendente em outro processo.

 Cumprido integralmente, certifique-se os procedimentos adotados e 

arquive-se com as cautelas de estilo.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 347986 Nr: 18327-09.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:3.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária julgada improcedente (sentença f. 

132/134), e em seu dispositivo final determinou ao INSS depositar o valor 

referente aos honorários periciais.

A Secretaria Unificada certificou que “... até a presente data não houve 

depósito para pagamento dos honorários periciais... “ (f. 137).

Posto isso, determino as seguintes providências:

1. Certifique se em relação à sentença (f. 132/134) houve eventual 

interposição de recurso ou decorreu o prazo sem legal sem oposição;

2. Intime-se o INSS, para, no prazo de até 05 (cinco) dias, efetivar o 

depósito judicial inerente aos honorários periciais, no valor de R$ 600,00 

(f. 132verso) pena de anuência e concordância tácita a eventual bloqueio 

judicial (Bacenjud).

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027029 Nr: 35357-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA SZUBRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará início no dia 22 de abril de 2020, às 14:30, e será realizada a partir do 

dia 23 de abril de 2020, às 14:30, na Avenida Fernando Correa da Costa, 

1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - 

Cuiabá-MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892769 Nr: 25069-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA GRACINA SOLEDADE CARVALHO, 

GUTEMBERG JOSÉ DOS SANTOS, HELIO DIVINO PEREIRA DE JESUS, 

JOSÉ ANTONIO VILELA, JEFERSON DE PAULA PACHECO, LAUDINEI 

DUTRA, RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA, SEBASTIAO SIQUEIRA DUARTE 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará início no dia 22 de abril de 2020, às 14:30, e será realizada a partir do 

dia 23 de abril de 2020, às 14:30, na Avenida Fernando Correa da Costa, 

1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904438 Nr: 33167-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO CONSTANTINO DA SILVA, IDELISE PEREIRA 

MARCANTE, LEILA MARIA CORRÊA DE SOUZA, VANILDES DE OLIVEIRA 

DA SILVA, LEONIDIS BENEDITO DE ARRUDA E SILVA, JONAS AFONSO 

RIBEIRO, MARIA DE FÁTIMA SOARES, MARIA HELENA BARBOSA ALVES, 

DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO, LUIZA GONÇALVES QUIEROZ, LUIZA 

MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA, LUIZ ISMAEL GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CLAUDIA SODRE DE MORAES - OAB:17.612, 

MARCELO MARTINS FERREIRA - OAB:187.842, MARIANNA DE 

MENDONÇA - OAB:8.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará início no dia 22 de abril de 2020, às 14:30, e será realizada a partir do 

dia 23 de abril de 2020, às 14:30, na Avenida Fernando Correa da Costa, 

1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370128 Nr: 6764-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LIVALDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA ZANATTA VOLPONI 

FREITAS - OAB:OAB/MT 19461/O, CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-4, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 "Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737318 Nr: 33801-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PAULO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519-O, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705-B/MT, 

JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS BERNARDINO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do exequente 

para informar CPF e número de conta bancária , inclusive de seu 

constituinte para expedição de alvará para transferência dos valores 

depositados em conta judicial vinculada ao processo, referente ao RPV e 

honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858235 Nr: 209-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE MARIA DE PAULA SANTOS, EDITH LOPES DE 

SOUZA, ELIETE ALVES DOS SANTOS, FATIMA BEATRIZ HERMANN, 

FRANSCISCO LUIZ DA SILVA, GENAURO CASTILHO, ILDA MARIA DA 

SILVA SANTOS, IRINICE VIEGAS CORRÊA, ISABEL DIVINA DE MOURA, 

GERALDINA DOS SANTOS PEREIRA, HILDA DA SILVA SANTOS, IOLITA 

SILVA DE SOUZA, IVANIA MARIA BASSI PERUZZO, JACKELINE BREGOLI 

DE LIMA, JOSE DE ALMEIDA DORTA, JULIANA CORREIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará início no dia 22 de abril de 2020, às 14:30, e será realizada a partir do 

dia 23 de abril de 2020, às 14:30, na Avenida Fernando Correa da Costa, 

1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - 

Cuiabá-MT.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1043090-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DA PIEDADE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:Diante do exposto, DENEGO A 

SEGURANÇA e, por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC, revogando a liminar com id. 17078413. Sem custas processuais, 

em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 

do STJ e 512 do STF. P. R. I. Em caso de interposição de apelação, 

observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de 

recurso voluntário, certifique-se e arquivem-se os autos. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1044029-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA VALERIA DE MORAIS SANTANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYS FERREIRA RANDO OAB - MT25127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:Diante do exposto, DENEGO A 

SEGURANÇA, com arrimo no §5º do art. 6º da Lei n. 12.016/2009 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

processo, o que faço com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Revogo a 

liminar com Id. 18266526. Sem custas processuais, em face da isenção 

prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 

do STF. P. R. I. Em caso de interposição de apelação, observe-se o 

disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso 

voluntário, certifique-se e arquivem-se os autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1026978-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE LOUREIRO DA CONCEICAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:Diante do exposto, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do 

mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a 

liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda a 

liberação e licenciamento do automóvel FIAT/PUNTO ATTRACTIVE 

(Nacional), ano/modelo 2011/2012, placa OAX2607, cor BRANCA, para o 

ano de 2018, sem a exigência do pagamento prévio das multas. Sem 

custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. Encaminhe-se cópia desta 

decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 

12.016/2009. P. R. I. Em caso de interposição de apelação, observe-se o 

disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso 

voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame 

necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1042331-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RHUAN DE PAULA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:Diante do exposto, CONCEDO A 

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do mérito o presente feito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente 

deferida para que a Autoridade Impetrada proceda a liberação e 

licenciamento da motoneta HONDA/BIZ 125 (Nacional), ano/modelo 

2016/2017, placa QBY5351, cor VERMELHA, para o ano de 2018, sem a 

exigência do pagamento prévio das multas. Sem custas processuais, em 

face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 

do STJ e 512 do STF. Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) 

autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009. 

P. R. I. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no 

art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame 

necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008561-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO CAMPOS LEMOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:Diante do exposto, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do 

mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a 

liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda a 

liberação e licenciamento do automóvel -RENAULT/LOGAN DYNA 16 M 

(Nacional), ano/modelo 2014/2014, placa NPC7423, cor MARROM, para o 

ano de 2018, sem a exigência do pagamento prévio das multas. Sem 

custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. Encaminhe-se cópia desta 

decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 

12.016/2009. P. R. I. Em caso de interposição de apelação, observe-se o 

disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso 

voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame 

necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011262-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L W LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA. - ME (IMPETRANTE)

WILTON NEIVA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYDIA CRISTINA DE SOUZA NANTES SANTOS OAB - MT13689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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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. DECISÃO:Diante do exposto, DENEGO A 

SEGURANÇA, com arrimo no §5º do art. 6º da Lei n. 12.016/2009 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

processo, o que faço com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Revogo a 

liminar com Id. 13354020. Sem custas processuais, em face da isenção 

prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 

do STF. P. R. I. Em caso de interposição de apelação, observe-se o 

disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso 

voluntário, certifique-se e arquivem-se os autos. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005587-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:Diante do exposto, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do 

mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando, em 

parte, a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada 

proceda a liberação e licenciamento do automóvel HB20S 1.0, ano/modelo 

2013/2014, placa OAY5757, para o ano de 2018, sem a exigência do 

p a g a m e n t o  p r é v i o  d a s  s e g u i n t e s  m u l t a s : 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - E 4 3 0 5 5 1 0 2 6 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - E 4 3 0 4 1 8 3 9 6 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - F 4 3 0 9 0 4 6 2 1 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - E 4 3 0 4 4 2 6 5 9 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - F 4 3 0 9 2 4 0 7 1 - 6 0 5 0 / 0 3 , 

P . C U I A B Á - 2 9 0 6 7 0 - F 4 3 0 9 6 0 0 5 8 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . V . G R A N D E - 2 9 1 6 7 0 - V G A 0 0 3 5 5 2 9 - 5 5 6 8 / 0 0 ,  P .  V . 

G R A N D E - 2 9 1 6 7 0 - T 0 0 0 0 2 9 1 4 7 - 5 3 8 0 / 0 0 , 

D E T R A N - 1 1 1 1 0 0 - B P M 0 2 2 4 7 6 2 - 5 1 8 5 / 0 1  e 

DETRAN-111100-BPM0252049-5452/02. Sem custas processuais, em 

face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 

do STJ e 512 do STF. Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) 

autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009. 

P. R. I. Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no 

art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame 

necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014560-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLE SEGER PFAU OAB - SC15860 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001791-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HABELA REGINA DE MATOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro , em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Diante 

do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) 

apontada(s) como coatora(s), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste(m) as informações que entender(em) pertinente(s). Dê-se ciência 

do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada 

(Município de Cuiabá), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7°, II, Lei n° 12.016/2009). Prestadas 

as informações ou certificado decurso do prazo para tal finalidade, 

conceda-se vista ao Ministério Público para que manifeste no prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, Lei n° 12.016/09). Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se por oficial de justiça plantonista.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003432-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCI TEIXEIRA DE REZENDE 74430408220 (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA GOMES DA SILVA OAB - MT27239/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:Tendo em vista a existência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública nesta comarca com a competência para 

"processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos", DECLINO da competência e determino a 

remessa dos autos àquele Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Cumpra-se, com urgência. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003627-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Informações Cadastrais - SEFAZ - MT (IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:Diante do exposto, consoante fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR para determinar à autoridade coatora que proceda à reativação 

da inscrição estadual n. 13.773.108-6. Notifique-se a autoridade coatora, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na 
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oportunidade intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria do 

Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, 

colha-se parecer do Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) 

dias, nos termos do art. 12 da Lei n° 12.016/2009. Intime-se. Cumpra-se. 

Às urgentes providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017056-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT6737-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:Diante do exposto, CONCEDO A 

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO com resolução do mérito o presente feito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente 

deferida para que a Autoridade Impetrada proceda a liberação e 

licenciamento do automóvel I/AUDI A1 1.4 TFSI, ano/modelo 2013/2013, 

placa NDS3836, cor BRANCA, para o ano de 2018, sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Sem custas processuais, em face da 

isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 

do STF. Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), 

nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009. P. R. I. Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à 

instância superior, para o reexame necessário, conforme artigo 14, §1° da 

Lei n° 12.016/2009. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037999-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA OAB - BA32886 (ADVOGADO(A))

LARISSA AMARAL OLIVEIRA OAB - BA59237 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:Desse modo, ainda que a requerente tenha 

apresentado os documentos solicitados, o não atendimento da 

complexidade nos atestados fornecidos, compatível com aquela do nível 

de serviço da categoria do objeto da licitação, reclama o não atendimento 

as normas editalícias. A ingerência do Poder Judiciário na questão 

inabilitou a Empresa requerente por questão de ausência de capacidade 

técnica, viola a autonomia da Administração Pública, por ferir a Lei de 

Licitações e ao Edital da Concorrência Pública. Ante o exposto, REVOGO 

A LIMINAR (ID 24694537), visto que o fumus boni iuris de ilegalidade não 

prospera, porquanto a Administração não retrocedeu a uma análise/fase 

já realizada, e, a esta é facultado a realização de diligência em qualquer 

fase da licitação, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo. Intime-se a requerente para, querendo, impugnar a contestação 

em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas 

que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de 

indeferimento. Sucessivamente, intimem-se a requerida para, querendo, no 

prazo de até 05 (cinco) dias[1] , indicar e justificar as provas que pretende 

produzir, pena de indeferimento. A seguir, ouça-se o MPE. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1048274-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006471-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015186-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CASTRO SALIBA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INTERMAT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:Por essas considerações, JULGO EXTINTO 

o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas conforme o disposto no 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem 

honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos, com as baixas necessárias. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015607-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA ENGRENAGEM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III do 

CPC. Outrossim, REVOGO a liminar outrora deferida (Id. 4585177). Sem 

custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição 

Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). 

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas 

necessárias. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004734-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

GERSON FANAIA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

acerca da manifestação do perito judicial no id - 26065369. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014492-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO (AUTOR(A))

PEDRO FONSECA DORTA (AUTOR(A))

VICENTE FERREIRA ARRUDA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035686-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO REGINALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

acerca da data designada para início dos trabalhos periciais, que será 

realizada no dia 25 de abril de 2020 a partir 08:00, no consultório do perito, 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 809857 Nr: 16343-14.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:

 Vistos.1.O feito encontra-se devidamente sentenciado (fls. 60/63).2.Em 

síntese, ao executado (Município de Cuiabá) impôs-se a obrigação de 

fornecer fraldas geriátricas à exequente, à quantidade de 90 (noventa) 

unidades por mês.10.Assim, cotejando as circunstâncias acima 

delineadas, DETERMINO o seguinte:a.)INTIMAÇÃO da parte autora para 

acostar aos autos relatório/prescrição médicos atualizados, indicando a 

necessidade do fornecimento das fraldas geriátricas pelo Município de 

Cuiabá, bem como a quantidade necessária. No mesmo ato, deverá 

acostar valores orçados junto às denominadas Farmácias Populares, 

conforme já determinado nos autos. Prazo: 30 (trinta) dias.b.)Decorrido o 

prazo e sem qualquer manifestação da parte autora, conclusos ao 

gabinete; havendo manifestação, imediatamente ao Município de Cuiabá 

para adimplir voluntariamente com a obrigação lhe imposta em sentença, 

devendo fazer no prazo impreterível de 10 (dez) dias, sob pena de 

bloqueio de suas contas;c.)Dê-se ciência ao Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, fazendo referência à existência dos autos n. 

58456-46.2014.811.0041 (Cód. n. 946722).11.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 989613 Nr: 18381-28.2015.811.0041

 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: ARGEMIRO MAXIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ARGEMIRO 

MÁXIMO DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo 

sua transferência para Unidade Hospitalar.

2. Em decisão de fls. 130 foi determinado que o autor manifestasse 

interesse na causa, porém, a diligência restou negativa (fls. 135).

3. Vieram-me conclusos. Decido.

4. Considerando a inércia da parte autora ao não promover as diligências 

de sua incumbência, bem como, considerando o teor do art. 274, 

parágrafo único do CPC (dever das partes em manter o endereço 

atualizado), com fundamento no art. 485, III, do CPC, DECLARO EXTINTA a 

ação, sem julgamento de mérito.

5. Dê-se ciência ao Ministério Público.

6. Sem custas e honorários.

7. Não havendo provocação no prazo legal, ARQUIVE-SE, com as baixas 

necessárias.

8. P.R.I.

9. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 990612 Nr: 18750-22.2015.811.0041

 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: LUCIANA VASCONCELOS DE OLIVEIRA GRUNWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por LUCIANA 

VASCONCELOS DE OLIVEIRA GRUNWALD em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, requerendo o fornecimento do fármaco SOMATOSTATINA.

2. Em decisão de fls. 156 foi determinado que o autor manifestasse 

interesse na causa, onde deveria acostar aos autos documentação 

médica que comprovasse a necessidade do uso do medicamento, porém, 

a diligência restou negativa (fls. 161).
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3. Vieram-me conclusos. Decido.

4. Considerando a inércia da parte autora ao não promover as diligências 

de sua incumbência, bem como, considerando o teor do art. 274, 

parágrafo único do CPC (dever das partes em manter o endereço 

atualizado), com fundamento no art. 485, III, do CPC, DECLARO EXTINTA a 

ação, sem julgamento de mérito.

5. CONDENO a parte requerente ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do artigo 85, §3º, CPC, em 10% do 

valor da causa, devidos ao ESTADO DE MATO GROSSO. Na forma do 

artigo 98, § 3º, CPC, suspendo a sua exigibilidade

6. Outrossim, REVOGO a tutela deferida às fls. 127/129

7. Dê-se ciência ao Ministério Público.

8. Não havendo provocação no prazo legal, ARQUIVE-SE, com as baixas 

necessárias.

9. P.R.I.

10. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1073332 Nr: 56780-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORCINA MARIA DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES, ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CUIABÁ - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

- OAB:8930

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA proposta por VERA 

LÚCIA ALVES DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, requerendo destes entes providências 

necessárias para a internação de seu filho, DANIEL RODRIGUES, em 

clínica para tratamento de dependência química.

2. Considerando as informações oriundas da Justiça Federal (fls. 142/ 

149), dando conta que o internando encontra-se submetido à medida de 

segurança de tratamento ambulatorial, INTIME-SE a Defensoria Pública 

para justificar o interesse no prosseguimento da presente demanda. 

Prazo: 10 (dez) dias.

 3. Decorrido o prazo, voltem-me imediatamente conclusos.

4. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1158426 Nr: 35252-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO LIMA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - 

GESTOR PLENO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Vistos.1.Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER cujo valor da 

causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, à época de sua 

propositura (Decreto n. 8.618/2015).8.Por isso, e com amparo no artigo 2º, 

parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá.9.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.10.Preclusa 

a via recursal, remeta-se ao Juízo competente.11.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 852906 Nr: 55680-10.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CLAUDINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS 

CARVALHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 23.Isso posto, nos termos dos argumentos apresentados e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

dirimido na inicial, pelo que CONDENO O ESTADO DE MATO GROSSO a 

providenciar o fornecimento do fármaco “LACTULOSE” conforme 

prescrição médica e, por consequência, CONVOLO em definitiva a 

decisão de tutela de urgência concedida “initio litis”.24.DECRETO A 

EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC.25.Sem custas e honorários.26.Dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público.27.Sem prejuízo das determinações acima, 

considerando que todas as diligências envidadas por este juízo visando à 

prestação de contas, DETERMINO encaminhe-se cópia do processado à 

Controladoria Geral do Estado para conhecimento.28.Decisão não sujeita 

ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do 

CPC.29.P.R.I.30.Decorrido o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 786068 Nr: 39952-60.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 Vistos, etc.

 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, contra sentença de fls. 102/103.

 2. Inconformado com a decisão supra, o embargante interpõe o presente 

recurso, alegando, em síntese, a presença de omissão na decisão 

embargada.

 3. É o relatório. DECIDO.

4. De início, pontuo que os Embargos de Declaração somente são cabíveis 

quando houver no decisum obscuridade, contradição ou omissão e para 

corrigir erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil.

5. Nesse viés, verifico que a decisão embargada está devidamente 

fundamentada, inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro 

material a ser retificado.

6. Na realidade, sobre as razões fáticas e jurídicas da decisão 

embargada, não há nada que enseje o debate nesta via recursal, 

notadamente porque eventual “error in judicando” deve ser impugnado por 

meio de recurso próprio.

 7. Posta a questão nesses termos, importa realçar que o não acolhimento 

da tese defendida pela embargante não implica omissão, obscuridade ou 

contradição, eis que compete ao magistrado apreciar a questão conforme 

o que ele concluir relevante ao deslinde do litigio. Ademais, não está o Juiz 

impelido a julgar a matéria controvertida nos precisos termos pleiteados 

pelos litigantes, mas sim com o seu livre convencimento, conforme 

entendimento pacifico da jurisprudência, vejamos: “(...)2. O magistrado não 

está obrigado a se manifestar acerca de todos os argumentos esposados 

nas contrarrazões do recurso especial, quando já encontrou fundamento 

suficiente para resolver a controvérsia. 3. Ausência de omissão no 

julgado embargado. Na verdade, a pretensão dos aclaratórios é o 

rejulgamento do feito, contudo inviável diante da via eleita. (...) 5. 

embargos rejeitados." (STJ, 1ª Seção, EDcl no REsp 1111202/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe 21/08/09). (destaquei)

 8. Ex positis, nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo 

no artigo 1.022, incisos I e II do CPC, NÃO ACOLHO os presentes 

Embargos de Declaração.

9. Intime-se.

10. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 417221 Nr: 4644-31.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELARINA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, Romero Duarte Suassuna 

Cavalcanti (Proc Estado do MT) - OAB:17376-B

 Vistos.

1. Trata-se de feito sentenciado (fls. 183/187).

2. Em decisão de fls. 236/237 foi determinando a intimação pessoal da 

exequente, a fim desta colacionar aos autos: a.) relatório médico 

circunstanciado; b.) a inexistência ou ineficácia de medicamento similar 

fornecido regularmente pelo Estado; c.) inexistência ou ineficácia similar 

de menor custo

3. Todavia, sua intimação restou infrutífera, conforme certidão de fls. 248.

4. Assim, não havendo atendimento ao comando judicial de fls. 236/237, 

não restando nada a ser deliberado, ARQUIVE-SE os presentes autos.

5. Quanto à Nota de Empenho de fls. 224/ 228, PROCEDA-SE à devolução 

do valor empenhado pelo Estado de Mato Grosso, dando-se ciência ao 

seu órgão de representação judicial, bem como à Controladoria Geral do 

Estado.

6. Havendo provocação das partes, advirto que o rito deverá seguir o 

disposto no art.536 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria Unificada 

reclassificar os autos para “cumprimento de sentença”.

 7. INTIME-SE.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 904142 Nr: 32940-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR COELHO DE SOUZA, ANTONIO TADEU DE 

ALMEIDA, PRISCILA ALVES SHIROMA, CLEVERSON DANILO FIGUEIREDO 

SILVA, JUCILENE CONCEIÇÃO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:18537, JOAO ROCHA SILVA - OAB:1564, 

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - OAB:15923/MT, MARCEL 

LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 , NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA PEREIRA, com 

endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed América do 

Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, (65) 

3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br.Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe 

de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido 

na Resolução n. 232/2016 do CNJ.INTIMEM-se as partes para os fins do 

artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar 

assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e 

manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. Anoto que as partes 

deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena 

de indeferimento, na forma do artigo 470, inciso I, do CPC.Considerando 

que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por 

artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” 

(STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para depositar o valor dos 

honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.Caso qualquer das partes 

ap resen te  ques t i onamen tos  ou  ques i t os ,  VOLTEM-me 

conclusos.Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados 

quesitos complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar 

o laudo em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 

473 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.Apresentado o laudo, INTIMEM-se 

as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem seus 

pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).Os honorários periciais 

serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o 

l a u d o  e  p r e s t a d o s  t o d o s  o s  e s c l a r e c i m e n t o s 

necessários.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913189 Nr: 38995-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDIA FATIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201/O, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data de perícia, que 

dará início no dia 22 de abril de 2020, às 14:30, e será realizada a partir do 

dia 23 de abril de 2020, às 14:30, na Avenida Fernando Correa da Costa, 

1.610 - Sala 02 - Centro Comercial Xavier - Bairro Jardim Kennedy - 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 881519 Nr: 17716-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:OAB/MT 3.934, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA - 

OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos, etc... 6.Ante ao exposto, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca da Capital.7.Remetam-se os autos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias.8.INTIMEM-se.9.Expeça-se o 

necessário.10.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 895729 Nr: 26896-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A, CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDER DALADIER PRADO 

SANTOS - OAB:12733, ANDREIA COCCO BUSANELLO - 

OAB:10.970/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, 

FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:16.678-A, FLÁVIA BARUZZI 

KOIFFMAN - OAB:206.728, José Renato Miglioli Cordovez - 

OAB:354582, LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3.936/MT, LUIS 

FILIPE LOBATO - OAB:329.890/SP, MURILO BUNHOTTO LOPES - 

OAB:310.884/SP, PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - 

OAB:OAB/MT 16.538, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, 

Taissa geandra de almeida - OAB:61253/OAB/PR, THAYSON 

HENRIQUE MOTA - OAB:24008/O, THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT, VITOR HUGO ALVES UBEDA - OAB:375.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Vistos, etc... 6.Ante ao exposto, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca da Capital.7.Remetam-se os autos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias.8.INTIMEM-se.9.Expeça-se o 
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necessário.10.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 902156 Nr: 31422-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A, CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, LUIS FILIPE LOBATO - 

OAB:329.890/SP, MURILO BUNHOTTO LOPES - OAB:310.884/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Vistos, etc... 6.Ante ao exposto, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca da Capital.7.Remetam-se os autos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias.8.INTIMEM-se.9.Expeça-se o 

necessário.10.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1059531 Nr: 50782-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIVA FARIAS DE SANTANA, 

CIDERCINO JOSE DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de desapropriação proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em face de DIVA FARIAS DE SANTANA e CIDERCINO JOSÉ DE SANTANA.

Consta dos autos notícia do falecimento de ambos os requeridos indicados 

na exordial, pelo que a parte autora requereu a citação por edital do 

espólio dos falecidos (fl. 58).

 A teor do artigo 1791 CC, é do espólio a legitimidade para representar a 

universalidade dos direitos e obrigações do falecido ou, encerrando-se a 

comunhão hereditária, de todos os herdeiros mediante a instalação de 

litisconsorte ativo necessário.

Com efeito, considerando as formalidades essenciais à constituição válida 

da relação processual, notadamente quanto a legitimidade passiva, 

CHAMO O FEITO A ORDEM e determino INTIME-se a parte autora para 

regularizar o polo passivo da demanda. Prazo: 30 (trinta) dias.

 Em tempo, anote-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

“em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da 

celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, 

excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da 

contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou 

da causa de pedir” (REsp n. 1.477.851/PR, Relator Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 

4/8/2015).

Oportunamente, conclusos.

INTIME-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 811590 Nr: 18078-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASCO ROIZ PALMA FILHO, JURANDIRA 

ARMINDA SPINELLI PALMA, KATYA LOREDANA BARBATO PALMA, 

AYRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, NEWTON SPINELLI PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT

 Vistos etc.

1. Cuida-se de ação de desapropriação proposta pelo Estado de Mato 

Grosso em detrimento de Vasco Roiz Palma Filho e Outros.

2. Em 29-10-2014 sobreveio o deferimento da medida liminar consistente 

na imissão provisória na posse do imóvel em favor da parte autora, mas 

mediante depósito judicial (fls. 115/117).

3. De lá pra cá, o feito tramita a espera da efetivação do depósito judicial, 

tendo o autor, neste particular, apresentado pedido de suspensão da 

marcha processual (fls. 129/130)

4. Pois bem.

 5. Analisando o contexto dos autos, a rigor da processualística aplicada, 

é certo que o feito se encontra em um limbo jurídico, pois sequer houve a 

angularização processual.

6. Por sua vez, as hipóteses de suspensão do processo estão 

enumeradas nos incisos do artigo 313 do CPC, dentre as quais não se 

enquadra a justificativa apresentada pelo autor. Razão disso, INDEFIRO o 

pedido

7. Outrossim, o cumprimento da ordem liminar concedida “initio litis” fora 

condicionada ao depósito prévio do valor indicado pelo próprio autor; 

todavia, passados aproximadamente 6 (seis) anos, o requerente ainda 

não promoveu o depósito.

8. Tratando-se a ação de desapropriação de imóvel por utilidade pública, o 

recolhimento da indenização é condição “sine qua non” para imissão na 

posse em sede liminar (art. 15, Decreto nº 3.365/41), traduzindo-se em 

verdadeiro requisito legal. Em outras palavras, considerando a concessão 

da medida liminar, a ausência do depósito do valor da indenização, obsta o 

regular prosseguimento do feito.

9. Assim sendo, INTIME-se a parte autora para efetuar o depósito do valor 

da indenização no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de revogação da 

medida e consequente extinção da ação, nos termos do artigo 485, VI, do 

CPC.

10. Realizado o depósito, CITE-se a parte requerida conforme requerido à 

fl. 144.

 11. Ao contrário, conclusos.

12. INTIME-se a parte autora.

13. CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 827572 Nr: 33444-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTELIG COMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO JOHANNES TROUW - 

OAB:121095/RJ, FÁBIO FRAGA GONÇALVES - OAB:117404/RJ, 

NATHALIA GUT SÁ PEIXOTO DE CASTRO - OAB:179.656/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 12.Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por 

demonstrados o ‘fumums boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão autoral pelo que CONVOLO em definitivos os 

efeitos da liminar deferida ‘initio litis’.13.Por conseguinte, DECRETO a 

extinção da ação, com julgamento de mérito (artigo 487, inciso I, 

CPC).14.Sem custas e honorários.15.P. R. I.16.Com o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia para os autos principais.17.Ato contínuo, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 869208 Nr: 8936-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN REGINA B. MACIEL - 

OAB:23.810/PR, FERNANDO T. ISHIKAWA - OAB:24.411 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 12.Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por 

demonstrados o ‘fumums boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, JULGO 
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PROCEDENTE a pretensão autoral pelo que CONVOLO em definitivos os 

efeitos da liminar deferida ‘initio litis’.13.Por conseguinte, DECRETO a 

extinção da ação, com julgamento de mérito (artigo 487, inciso I, 

CPC).14.Em razão da sucumbência que lhe é imposta, CONDENO a 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, com 

amparo no artigo 85, §8º, CPC, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

15.P. R. I.16.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia para os autos 

principais.17.Ato contínuo, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 383114 Nr: 18906-20.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO LTDA - COOVMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WILLIAM DE ARRUDA 

- OAB:6.369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT

 49.Isto posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Por 

conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso I do CPC. 50.Sem custa face à gratuidade da 

justiça.51.CONDENO a parte requerente ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do artigo 85, § 3º, CPC, em 10% (dez 

por cento) do valor da causa. Na forma do artigo 98, § 3º, CPC, suspendo 

a sua exigibilidade. 52.Decisão NÃO sujeita ao reexame necessário. 

53.Publique-se e intimem-se.54.Com o trânsito em julgado, arquive-se os 

autos.55.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 901210 Nr: 30752-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3936, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - 

OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos, etc.... 6.Ante ao exposto, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca da Capital.7.Remetam-se os autos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias.8.INTIMEM-se.9.Expeça-se o 

necessário.10.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 832128 Nr: 37739-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTELIG COMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO JOHANNES TROUW - 

OAB:121095, FÁBIO FRAGA GONÇALVES - OAB:117404/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Vistos.

INTIME-se a parte requerida para apresentar manifestação acerca do 

pedido corroborado pela autora às fls. 108/109. Prazo: 20 (vinte) dias, sob 

pena de concordância tácita.

Oportunamente, conclusos.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 876513 Nr: 14438-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN R. B. MACIEL - 

OAB:23.810 - PR, FERNANDO T. ISHIKAWA - OAB:24.411 - PR, 

PATRICIA S. ISHIKAWA - OAB:48.953 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Vistos.

Aguarde-se o trânsito em julgada da sentença proferida nos autos em 

apenso.

Após, voltem-me em conclusão.

CUMPRA-se.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504181-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI PEREIRA CALIXTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1048583 Nr: 45754-34.2015.811.0041

 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: AGUINALDO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB - 

FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:14.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, MÁRCIA REGINA SANTANA DOS SANTOS 

- OAB:PROC. DO ESTADO, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13.100/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 

AGUINALDO RODRIGUES DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e FUNCAB – FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT.

O valor atribuído à causa é de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

É o necessário. Decido.

Inicialmente, cabe destacar que o cálculo foi realizado com base no salário 

mínimo do ano de ajuizamento da ação (2015), de modo que se constatou 

que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

 Nesse passo, denota-se através do Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 de novembro de 2018, subscrito pela 

Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecido Ribeiro, no qual 

DETERMINA o cumprimento do acórdão proferido nos autos do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, com “a remessa 

das ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 315 de 744



necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da Fazenda 

Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados 

Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas 

as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no art. 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, o valor da causa desta ação 

encontra-se dentro do limite imposto, bem como fora proposta após 

criação do Juizado Especial da Fazenda Pública (Res. 16/2011-PRES), o 

que afasta a competência deste juízo.

Ademais, em recente decisão proferida nos autos do Agravo de 

Instrumento nº 1013805-30.2017.8.11.0000, o Excelentíssimo 

Desembargador Márcio Vidal reafirmou o entendimento proferido quando 

do julgamento do IRDR, reforçando que não há limite quanto à data da 

distribuição da ação, como havia sido estipulado pela Resolução n. 

04/2014, do Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça, que regulamentou 

o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito 

deste Estado.

Conforme salientado na mencionada decisão, “embora a citada Resolução 

n. 04/2014 tenha estipulado a inalterabilidade da competência, no tocante 

às demandas pretéritas à sua vigência, não há como vigorar tal regra, a 

uma, porque a Lei 12.153/2009 lhe é superior; a duas, em razão de essa 

mesma lei ter estabelecido competência de natureza absoluta”.

 Ex Positis, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, para seu regular prosseguimento, com as 

anotações e baixas de estilo.

Intimem-se as partes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1045110 Nr: 43953-83.2015.811.0041

 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: CARMEN FIALHO BLESSMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 

CARMEN FIALHO BLESSMANN em face do ESTADO DE MATO, vindicando 

pela averbação do tempo de serviço, para fins de aposentadoria e 

progressão de carreira.

 O valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00 (mil reais).

É o relato necessário. Decido.

Denota-se através do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 30 

de novembro de 2018, subscrito pela Excelentíssima Desembargadora 

Maria Aparecido Ribeiro, no qual DETERMINA o cumprimento do acórdão 

proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

nº 85560/2016, com “a remessa das ações que não ultrapassem o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade 

da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados 

da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”.

 Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a matéria posta em 

discussão nesta demanda não se inclui nas restrições previstas no art. 

2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.153/2009, e, o valor da causa desta ação 

encontra-se dentro do limite imposto, bem como fora proposta após 

criação do Juizado Especial da Fazenda Pública (Res. 16/2011-PRES), o 

que afasta a competência deste juízo.

Ademais, em recente decisão proferida nos autos do Agravo de 

Instrumento nº 1013805-30.2017.8.11.0000, o Excelentíssimo 

Desembargador Márcio Vidal reafirmou o entendimento proferido quando 

do julgamento do IRDR, reforçando que não há limite quanto à data da 

distribuição da ação, como havia sido estipulado pela Resolução n. 

04/2014, do Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça, que regulamentou 

o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito 

deste Estado.

Conforme salientado na mencionada decisão, “embora a citada Resolução 

n. 04/2014 tenha estipulado a inalterabilidade da competência, no tocante 

às demandas pretéritas à sua vigência, não há como vigorar tal regra, a 

uma, porque a Lei 12.153/2009 lhe é superior; a duas, em razão de essa 

mesma lei ter estabelecido competência de natureza absoluta”.

 Ex Positis, em atendimento ao Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, para seu regular prosseguimento, com as 

anotações e baixas de estilo.

Intimem-se as partes.

 Às providências.

Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 764450 Nr: 17099-57.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÂNCIO RIBEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO CARLOS DA SILVA, MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT, JACKSON WESLEY VALÉRIO - 

OAB:9057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6764-MT, RUBI FACHIN - OAB:

 DESPACHO

Vistos etc.

Denota-se dos autos (fl. 154) que o advogado do autor renunciou ao 

mandato que lhe foi outorgado, bem como cumpriu com a obrigação 

imposta pelo art. 112 do CPC, eis que a parte autora deu ciência ao ato e o 

procurador permaneceu respondendo nos autos pelo prazo de 10 dias.

 Nesse passo, exclua-se o advogado renunciante da capa dos autos e do 

sistema Apolo, de forma que novas intimações não lhes sejam 

direcionadas.

 Por outro lado, embora o patrono renunciante tenha comprovado que 

cientificou o mandante (fls. 154), este ainda não constituiu novo 

procurador.

 Destarte, INTIME-SE, pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 

10 dias, constitua novo advogado nos autos, sob pena de extinção do 

presente feito.

Decorrido o termo, intime-se os requeridos, para manifestar o que de 

direito, consoante o disposto no §6º do art. 485, do CPC/2015.

Às providências.

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007860-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA FRANCISCA DA SILVA EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 
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635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1028393-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KRONUS OTICA E PERFUMARIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO OAB - MT15917/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:ISTO POSTO, e consoante a 

fundamentação supra, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV do NCPC, uma vez que 

a parte autora abandonou a causa. P.I. e, após, não havendo recurso 

voluntário, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012833-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLINARIO ADILSON ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SEBASTIÃO DA CUNHA (REU)

DETRAN DO ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no 

mérito, porque ausente qualquer vício os REJEITO, mantendo incólume a 

decisão embargada. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014452-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO ELETRONICO - GCAD 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO:Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, o 

pedido de desistência formulado pelo Impetrante, para que surta seus 

jurídicos efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. 

Publiquem-se e Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005648-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS 

que restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário a Requerente 

NEIDE MARIA CORREA, devendo este ser mantido enquanto persista a sua 

incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 62, da Lei nº 8.213/91, 

com efeitos a partir desta decisão, até o julgamento final do presente feito. 

Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado 

ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, 

contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas 

outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se 

o Requerido para que cumpra a decisão e, na oportunidade, cite-o, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 

183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnação. 

Após, abro vistas ao mister do Ministério Público e, em seguida, voltem-me 

conclusos para sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da 

Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará 

de gratuidade. Intime-se com oficial PLANTONISTA Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004827-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Informação da Receita Pública (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar à autoridade 

Impetrada que promova a imediata migração da Impetrante, conforme 

pleiteado no requerimento administrativo nº 5750334/2019, para usufruir 

da nova regra do Programa de Desenvolvimento Econômico Estadual, 

independente de desistência de recursos administrativos e ações judiciais 

já em curso, até ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta demanda. 

Notifique-se a autoridade Impetrada enviando-lhe a segunda via da inicial, 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, 

e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, inclusive 

por Oficial de Justiça Plantonista.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732416 Nr: 28595-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN JONES DE AMORIM PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CEZAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 178939 Nr: 26235-59.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA MARTINS ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 EXECUÇÃO

CÓDIGO: 178939

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Primeiramente, transladem-se as peças de fls. 315 a 319 dos autos em 

apenso (cód. 187179) para estes autos de Execução.

No mais, acolho a proposta de honorários periciais no valor de R$1.500,00 

(mil e quinhentos reais), que deverá ser rateada em partes iguais pelos 

demandantes, na esteira do art. 95 do CPC, uma vez que a prova foi 

determinada ex oficio.

Intimem-se as partes para efetuarem o depósito do montante integral da 

parte que lhes cabe (R$750,00 para cada um) em 10 (dez) dias, bem 

como, caso queiram, para que indiquem assistente técnico e formulem 

quesitos.

Desde já, elaboro os seguintes quesitos do Juízo:

1 – O Senhor Perito pode dizer se a metodologia aplicada no cálculo que 

alcançou o montante de R$1.122.375,25 está de acordo com o que foi 

determinado na sentença?

 2 – Pode o Senhor Perito esclarecer o porquê de tamanha discrepância 

(quais critérios utilizados em cada caso) entre os valores constantes do 

Ofício Requisitório de fl. 214 (R$92.959,81) e do cálculo de 

R$1.122.375,25?

3 – Qual o valor devido à exequente, atualmente, obedecendo aos 

parâmetros fixados na sentença?

Efetuado o depósito, intime-se o Perito para dar início aos trabalhos, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC.

 O Perito terá o prazo de 15 (quinze) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Após a juntada do laudo aos autos, expeça-se o Alvará em favor do 

Perito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90888 Nr: 5921-05.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PACHECO PINTO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854731 Nr: 57252-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CARIUSKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411288 Nr: 1464-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYNE ALVES MARTINS DOS ANJOS, JEANETE 

BARBOSA DE AS PEREIRA, JEANINE SILVA HEITOR, JEOVA BEZERRA, 

JERONIMA GOMES DE SOUZA, JERUSA VASCONCELOS SOARES, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO, JESUINA BOAVENTURA DA SILVA, JOAILDE DE MIRANDA 

CAMPOS, JESULEIDE MARIA PINTO DE QUEIROZ, JESUS DE GARCIA 

VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007458-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA ROSIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ROSIN FIGUEIREDO OAB - MT0006975A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1007458-47.2020.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por CASSIA ROSIN contra ato indigitado coator da 

lavra da SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE EDUCAÇÃO qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a 

sua imediata remoção para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, ou 

alternativamente, que seja removida em momento oportuno restando 

resguardada a vacância indicada para a referida cidade, até decisão de 

mérito. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum 

in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. O Mandado de 

Segurança é o remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 

12.016/09: “Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”. Dispõe ainda a supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso 

III, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, (...)”. Assim, à vista 

da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 
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impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Como relatado, busca a Impetrante a concessão da 

medida liminar para que seja determinada a sua imediata remoção para a 

cidade de Lucas do Rio Verde/MT, ou alternativamente, que seja removida 

em momento oportuno restando resguardada a vacância indicada para a 

referida cidade, até decisão de mérito. Extrai-se dos autos que a 

impetrante foi aprovada em concurso público para o cargo de Professor 

da Educação Básica – Biologia, para a cidade de Tapurah, tendo entrado 

em efetivo exercício na data de 01.10.2019. Verifica-se que a impetrante 

requereu sua remoção para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, para 

acompanhar seu companheiro que é servidor municipal do referido 

município, contudo, teve seu pleito negado. Pois bem. Em juízo de cognição 

sumária, somado à documentação acostada ao bojo dos presentes autos, 

entendo como ausente um dos requisitos ensejadores para concessão da 

medida liminar, como será demonstrado. Cumpre destacar que a 

determinação de deslocamento/remoção de servidor público municipal ou 

estadual pelo Poder Judiciário só é possível se constatada a ilegalidade no 

indeferimento pela autoridade coatora e desde que fique comprovada que 

a situação se subsume em uma das hipóteses previstas na legislação. In 

casu, denota-se que o indeferimento do pedido de remoção da servidora 

pública foi devidamente fundamentado, dentro do juízo de conveniência e 

oportunidade da Administração Público, conforme se vê no documento ID 

n°. 29456799, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade. 

Ademais, percebe-se que a impetrante entrou em efetivo exercício para o 

cargo ao qual logrou aprovação em 01.10.2019, bem como que seu 

companheiro é servidor público municipal da cidade de Lucas do Rio 

Verde/MT, desde de 2009, ou seja, a época do certame a impetrante já 

estava ciente da necessidade de deslocamento para outro município. 

Ressalta-se que a Administração Pública não tem o dever de se adequar 

as condições particulares de seus servidores, salvo previsão legal. 

Portanto, não vislumbro nenhuma ilegalidade no ato perpetrado pela 

autoridade coatora, uma vez que, o indeferimento da remoção da 

impetrante foi devidamente fundamentado nos termos da legislação 

vigente. Outrossim, como é sabido compete ao Poder Judiciário aferir tão 

somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a 

Constituição e os princípios gerais do direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo. Assim, ante a ausência de requisitos para a 

concessão da liminar, tenho por bem indeferir a medida de urgência. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036796-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANTONIA DE CAMPOS NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1036796-03.2019.8.11.0041 REQUERNETE: MARCIA ANTONIA DE 

CAMPOS NEVES REQUERIDO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que no id nº 23109741 houve decisão 

deste Juízo em que suspendeu a exigibilidade da CDA nº 20191631580, 

até decisão ulterior. Conforme petitório de id nº 27376711, a parte 

requerente informa que o requerido está descumprindo a decisão na 

medida em que o débito continua sendo óbice para a emissão de certidão 

de regularidade fiscal. É o Relatório. Fundamento. Decido. Assim sendo, 

determino o cumprimento da citada decisão de id nº 23109741, mormente 

quanto a suspensão da exigibilidade da CDA nº 20191631580, até ulterior 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021267-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA CORREIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1021267-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ISABEL FERREIRA CORREIA - 

ME REQUERIDO: Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da 

Secretaria de Estado de Fazenda e outros (2) Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Ação Anulatória de Débito Fiscal Com Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Isabel Ferreira Correia - ME em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e Outros, que visa suspender a exigibilidade da CDA nº 

20181112137. 2. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

propôs a presente ação, além do Estado de Mato Grosso, em face do 

Secretário Adjunto da Receita pública da Secretaria de Estado de Fazenda 

e Subprocurador Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

que, no entanto, não possuem capacidade jurídica para figurar no polo 

passivo desta ação. 3. Em que pese ser possível uma empresa seja 

também beneficiada com a Justiça Gratuita, a exegese subtraída do artigo 

2°, parágrafo único da Lei n. 1.060/50[1], é no sentido de que as pessoas 

jurídicas devem comprovar de forma robusta, que seu lucro líquido mensal 

é insuficiente para custear as despesas processuais, não bastando, 

neste caso, a simples declaração de hipossuficiência como ocorre com as 

pessoas físicas. Neste mesmo sentido se posiciona o Egrégio STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O benefício da assistência judiciária 

gratuita pode ser estendido à pessoa jurídica, desde que comprovada sua 

impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a 

própria manutenção (EREsp 388.155/RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita 

Vaz). 2. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou 

necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária 

gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas 

apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência 

pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não 

conhecido.(STJ - REsp 924368 / SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 29.05.2007 p. 282). 4. Deste 

modo, nos termos do artigo 321, § único, do CPC, concedo a parte autora 

o prazo de 30 (trinta) dias para que regularize o polo passivo da lide bem 

como pague as custas judiciais ou comprove sua precária situação 

econômica, com cópia da Declaração de Imposto de Renda do último ano, 

de forma a demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá 

comprometer seu sustento. 5. Após, à conclusão. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] Art. 2º. Gozarão dos 

benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que 

necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do 

trabalho.Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, 

todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008510-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA NUNES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1008510-78.2020.8.11.0041 IMPETRANTE: MECANICA NUNES LTDA - ME 

IMPETRADO: SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO Vistos etc. 1. 

Compulsando o mandamus, verifico que o nome do impetrante informado 

na exordial bem como no contrato social é diverso do cadastrado no 

sistema PJE e da CDA objeto da demanda. 2. Assim, concedo o prazo de 

10 (dez) dias para que o impetrante esclareça sobre a divergência e 

requeira o que entender de direito. 3. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002752-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G QUELLE MORAIS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que, em cumprimento à OS 001/2015GAB, impulsiono o feito para 

intimar o autor a manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006911-73.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON MEDEIROS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIA FABIANA GONCALVES MEDEIROS (EXECUTADO)

AMILTON MEDEIROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006911-73.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032778-97.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANISIO AFONSO SOHN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032778-97.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030992-86.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO BUTH (EXECUTADO)

IRMA BUTH (EXECUTADO)

RODRIGO BISINOTTO BOLDRIM (EXECUTADO)

FIBRAFORT CUIABA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

LEILA GRACIELA PAVAN (EXECUTADO)

ALESSANDRA MESSIAS BOLDRIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030992-86.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004002-53.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004002-53.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018094-22.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON FARIA VARGAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018094-22.2002.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039525-68.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P P M COM DE ROUPAS IMP E EXP LTDA (EXECUTADO)

ANTONIO ERNANI PEDROSO CALHAO (EXECUTADO)

SILVANA MOURA DE ALMEIDA CALHAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039525-68.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040644-93.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA PATRICIA PAVAN (EXECUTADO)

DENISE SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)
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LUIZ MARIANO JULIO (EXECUTADO)

IGOR GRAVINA TAPARELLI (EXECUTADO)

REGINA HELENA VASCONCELOS DE MACEDO (EXECUTADO)

JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040644-93.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005116-32.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASTRA INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005116-32.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008217-09.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELVINA REGINA MAGALHAES (EXECUTADO)

ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO MODELO LTDA (EXECUTADO)

ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008217-09.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011602-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011602-28.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006947-13.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA 

(EXECUTADO)

RM - REDE MOURA PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)

EDSON MORORO MOURA (EXECUTADO)

HELDER DE LIMA MOTA (EXECUTADO)

MARIA DA CONCEICAO VIANA MOURA (EXECUTADO)

EDSON VIANA MOURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006947-13.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006034-36.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCOLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE CONDELI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006034-36.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014001-69.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T GOMES MOVEIS (EXECUTADO)

TEREZA GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014001-69.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0019986-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. OAB - 74.481.201/0001-94 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0019986-04.2018.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028095-56.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MENDONCA DISTRIBUIDORA DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

JURANDI MENDONCA NOLETO (EXECUTADO)

VALDIRENE ARAUJO VENTURA MENDONCA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028095-56.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011642-98.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POTY COMERCIO DE MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

JOSE FERREIRA DE MOURA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011642-98.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010977-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NABIH FARES FARES (EXECUTADO)

HANI HAMED FARES (EXECUTADO)

MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES (EXECUTADO)

ADNAN ABOUZEID FARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010977-23.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031380-47.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE (EXECUTADO)

CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO CENTRO OESTE S/A 

(EXECUTADO)

FABIO MARGATO SALAZAR (EXECUTADO)

MARINA HELENA MARGATO SALAZAR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031380-47.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033769-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGB ELETRONICA S.A (EXECUTADO)

EUGENIO EMILIO STAUB (EXECUTADO)

RICHARD JESSE STAUB (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033769-39.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032598-23.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A TRIBO DO SOM AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ENIO MOURA SOUZA (EXECUTADO)

DAVID ROSA DE ASSIS (EXECUTADO)

ELIAS ROSA DE ASSIS (EXECUTADO)

MARCOS FLEURI MARTINS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032598-23.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016128-82.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMFOR COMERCIO E MONTAGEM DE FORROS LTDA - ME (EXECUTADO)

GERSON MURCA (EXECUTADO)

HENRIQUE ALEXANDRE MURCA (EXECUTADO)

ROBERTO ALEXANDRE NOGUEIRA BRUM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016128-82.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032617-29.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALEX MONTEIRO RODER - ME (EXECUTADO)

FABIO ALEX MONTEIRO RODER (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0032617-29.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022788-53.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS E REPRESENTACOES COMERCIAIS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

ERNANDES VENDRAME (EXECUTADO)

GISLAINE DE SOUZA VENDRAME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022788-53.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017488-37.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

RICARDO AKIYOSHI HAYASHIDA (EXECUTADO)

KELLE CAROLINE DIAS (EXECUTADO)

LUCIANA HAYASHIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017488-37.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031054-97.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO IRGANG LTDA (EXECUTADO)

LUIZA MARTINS IRGANG (EXECUTADO)

ARNALDO CESAR IRGANG (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031054-97.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010446-49.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL AMERICA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010446-49.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018915-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E INDUSTRIA DE BARCOS L.T. LTDA ME - ME (EXECUTADO)

ANDREA LEAL DAS NEVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018915-69.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004842-93.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA 

(EXECUTADO)

JOSE ALENCAR SILVA (EXECUTADO)

MARIA DAS GRACAS SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004842-93.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001645-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. OAB - 

04.667.337/0001-08 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0001645-95.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028992-84.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N DOGAN - ME (EXECUTADO)

NURI DOGAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028992-84.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014539-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014539-11.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011144-21.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G BY G CALCADOS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

TULIO LIMA VERDE (EXECUTADO)

SEBASTIAO MONTEIRO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011144-21.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039562-95.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAPELARIA GIRASSOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA 

(EXECUTADO)

JANETE MAIA PINHEIRO DE LUCENA (EXECUTADO)

EDITE MARIA DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039562-95.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037037-43.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

VALTER LUIS MUNGO (EXECUTADO)

AIRZA FERNANDES MUNGO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037037-43.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009198-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETIT MAISON COMERCIO ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

RENATA BORTOLOTTO RAMOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009198-33.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017215-34.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASTEMAC MAQUINAS E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

OSNI ROBERTO BUENO (EXECUTADO)

VERA LUCIA MOTA BUENO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017215-34.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0057706-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO OAB - 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0057706-10.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016139-14.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSON L. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ALEXON LEANDRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016139-14.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0001341-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0001341-96.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007768-56.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K Z OMAIS (EXECUTADO)

KALED ZIAD OMAIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007768-56.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021722-09.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J G BERNARDES (EXECUTADO)

JULIANA GREIMEL BERNARDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021722-09.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046862-69.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046862-69.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006949-27.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA GONCALVES PINHEIRO PIMENTA (EXECUTADO)

JOAO EUGENIO GONCALVES PINHEIRO NETO (EXECUTADO)

NADIA GONCALVES PINHEIRO BIANCARDINI (EXECUTADO)

SORVIDA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006949-27.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004359-63.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO WILSON CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

LIGUE OXI CUIABA DISTRIBUIDORA DE GASES LIMITADA (EXECUTADO)

ANTONIO FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004359-63.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005768-06.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL POMPEIA DE VINHOS LTDA (EXECUTADO)

ZECLEIDE MARIA PROVENSI (EXECUTADO)

ZULMIR ANGELO PROVENSI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005768-06.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020738-88.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL ASSIS LTDA (EXECUTADO)

ELIZABETE PEREIRA DE ASSIS (EXECUTADO)

ALBERTINO GOMES DE ASSIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020738-88.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018157-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDO DOS BRINQUEDOS LTDA - ME (EXECUTADO)

NOEMIA LUZ MONTEIRO (EXECUTADO)

TANIA REGINA LUZ MONTEIRO CAMARGO (EXECUTADO)

CRIS ARICLE MONTEIRO DE BARROS HERRERA (EXECUTADO)

JOAO CAMARGO NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018157-90.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032595-63.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032595-63.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057394-05.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

LUIZ FERNANDO SAVIETTO (EXECUTADO)

RICARDO SHIGUERU SASAKI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057394-05.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002256-35.1985.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ADEMIR JOSE DONATONI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002256-35.1985.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002592-04.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRAGANNCE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JORGINA ROSA TAVARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002592-04.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020463-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. G. CRESTANI COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES - EPP 

(EXECUTADO)

HUMBERTO GIMENEZ CRESTANI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020463-32.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038424-88.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA OLIMPIA RODRIGUES (EXECUTADO)

JOSE SWAMI RODRIGUES (EXECUTADO)

MR JOE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038424-88.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0013234-89.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIANA - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI - 

EPP (EXECUTADO)

FRANCILEI DOS ANJOS FRANCA VIANA (EXECUTADO)

CESAR MARQUES VIANA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013234-89.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005513-48.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LA DAVID MODAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005513-48.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010999-96.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN KARDEC BARRETO REIS (EXECUTADO)

CLAUDIO BRAZ FERRO (EXECUTADO)

LUIS FELIPE PEDREIRA DUTRA LEITE (EXECUTADO)

MAGIM RODRIGUEZ JUNIOR (EXECUTADO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS (EXECUTADO)

JOSE GALLEGO MARTINEZ (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO MILAN NOVAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010999-96.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026493-20.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro (EXEQUENTE)

ANTONIO ORTUGNO RUSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026493-20.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009190-71.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G MENDONCA & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009190-71.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000523-96.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER CELL - ADMINISTRACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000523-96.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0023776-50.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFECCOES E CALCADOS MICHELLY LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0023776-50.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028368-64.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MARIA SERRA SHINIKE (EXECUTADO)

FRUTAL RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

SONIA MARIA SERRA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028368-64.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 
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FISCAL

Processo Número: 0019026-97.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES MANGUEIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

ARAL ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019026-97.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034735-80.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE ADALBERTO DE CAMPOS PALOMO (EXECUTADO)

LAURA CRISTINA MIRANDA PALOMO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034735-80.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034555-88.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034555-88.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014996-48.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G F DA CRUZ - DISTRIBUIDORA - ME (EXECUTADO)

GERSON FERNANDES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014996-48.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028072-42.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DE ALMEIDA BRITO - ME (EXECUTADO)

MARGARET DE ALMEIDA BRITO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028072-42.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016483-53.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016483-53.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017459-55.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017459-55.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020370-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BORRACHA - COMERCIO DE BORRACHA E FERRAGENS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

IZADORA DA CUNHA (EXECUTADO)

RODRIGO DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

JOSIANE MARICA DA CUNHA (EXECUTADO)
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EDSON DA COSTA EVANGELISTA (EXECUTADO)

ELIZETE LEOCADIA TONELLI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020370-69.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012916-48.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROSUL DISTRIBUIDORA, TRANSPORTADORA E COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

ALINE PERES PEREIRA (EXECUTADO)

ALESSANDRO PERES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012916-48.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045653-02.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI POSTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

OZIEL MARCI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

GERSON ANTUNES FERRAZ FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045653-02.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012628-61.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012628-61.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010038-24.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDU SCHLEDER DOS REIS JUNIOR - ME (EXECUTADO)

EDU SCHLEDER DOS REIS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010038-24.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005336-30.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAO IELRADO LTDA (EXECUTADO)

LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA (EXECUTADO)

OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA (EXECUTADO)

ATUSHI YOSHIMURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005336-30.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007780-36.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO RIBEIRO DA COSTA (EXECUTADO)

COPTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA (EXECUTADO)

DANIELA NOTHEN (EXECUTADO)

MARCOS AURÉLIO DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007780-36.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002674-98.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA AATS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDINEIA APARECIDA FERMINO (EXECUTADO)

MAURO SERGIO TELLES DE SOUZA (EXECUTADO)

OLGA DE SOUZA (EXECUTADO)

MARCIA TELLES DE SOUZA (EXECUTADO)

MAIRA TELLES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002674-98.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 
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Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0035734-57.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (EXECUTADO)

MARIA CONCEICAO ROCHA PINHEIRO (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035734-57.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015724-94.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER COUTINHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

WILSON ARAUJO COUTINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015724-94.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027250-24.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENE SHOES LTDA (EXECUTADO)

DEBORAH AGUIAR CASTILHO (EXECUTADO)

IVERLENE GUEIREDO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027250-24.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004010-59.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004010-59.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008723-34.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA BARBOSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008723-34.2002.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011926-28.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO IMIGRANTES LTDA (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO RODER (EXECUTADO)

JOAO RODER JUNIOR (EXECUTADO)

DORACY MARQUES (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BORGES DE PAULA (EXECUTADO)

FRANCISCO DE ASSIS BATISTA BENDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011926-28.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016015-84.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY NASCIMENTO MAGALHAES (EXECUTADO)

ROSANGELA AIMER BOSSA NASCIMENTO MAGALHAES (EXECUTADO)

DECORLAR DECORACOES PARA SEU LAR LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016015-84.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0058018-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO OAB - 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0058018-83.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 
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185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011247-23.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABUZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA (EXECUTADO)

ALESSANDRA PAULA LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011247-23.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011593-66.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOINHO VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO GERALDO SANTOS (EXECUTADO)

TIAGO ESALTE DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011593-66.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014253-77.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENE SHOES LTDA (EXECUTADO)

DEBORAH AGUIAR CASTILHO (EXECUTADO)

IVERLENE FIGUEIREDO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014253-77.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013493-89.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES NOVA ERA LTDA (EXECUTADO)

JULIO MARQUES PACHECO (EXECUTADO)

JOAO DE CAMPOS PALMA (EXECUTADO)

MARLENE MARIA ALVES SILVA (EXECUTADO)

CLAUDIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

RENATO ALVES PINTO (EXECUTADO)

MARLUCE MARIA ALVES LOPES (EXECUTADO)

EVA LUCIA ALVES (EXECUTADO)

CICERO TAVARES DE ARAUJO (EXECUTADO)

LAZARA ALVES PINTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013493-89.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021877-51.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021877-51.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006498-80.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006498-80.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017532-32.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA GESTAO COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(EXECUTADO)

JOAO DAMASCENO DA SILVA (EXECUTADO)

SIRANE LATORRACA DE BRITO JUNIOR (EXECUTADO)

GERSON MIRA MARTINS (EXECUTADO)

NILDO FERNANDES SILVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017532-32.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0036892-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOA SAFRA SUPERMERCADOS LTDA (AUTOR(A))

DANILO BERNDT (AUTOR(A))
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ARLINDO TRENTO JUNIOR (AUTOR(A))

ANTONIO LEONI DOS SANTOS (AUTOR(A))

TEREZINHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0036892-40.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012377-63.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS NUNES LIMA VERDE (EXECUTADO)

TULIO LIMA VERDE (EXECUTADO)

GAGA DECORACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012377-63.2001.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034342-43.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCAO TECNICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS EIRELI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034342-43.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008516-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO PINHEIRO NETO SANTOS (EXECUTADO)

LEONARDA SOARES MARTINS (EXECUTADO)

AGROMAT PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008516-78.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002005-36.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECA KI JOIA PECAS E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002005-36.1993.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007225-73.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J G BERNARDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007225-73.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0023682-97.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROTUBOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

HENRIQUETA MARIA DE SOUZA VARGAS (EXECUTADO)

SEBASTIAO EUSTAQUIO VARGAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0023682-97.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007434-22.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAND PRIX MOTO NAUTICA LTDA (EXECUTADO)

JOSE HENRIQUE NONATO (EXECUTADO)

JOSE HENRIQUE NONATO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007434-22.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014236-94.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014236-94.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018148-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRILHA MT - COMERCIO DE VEICULOS E TURISMO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

TAIRONE CONDE COSTA JUNIOR (EXECUTADO)

TAIRONE CONDE COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018148-31.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010125-72.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DA CUNHA CORREIA ALVES (EXECUTADO)

HERCILIO CORREIA FILHO (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO CORREIA (EXECUTADO)

NIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010125-72.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005902-76.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PRESOTTO - ME (EXECUTADO)

JULIO CESAR PRESOTTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005902-76.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008454-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR AMADOR DO COUTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA OAB - MT13769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE Certidão de Diligência do Oficial de Justiça Processo 

Judicial Eletrônico nº. 1008454-45.2020.8.11.0041 Impulsiono o feito para 

que o impetrante recolha a diligência do oficial de justiça, devendo ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de Guias Online” e 

comprove o pagamento nos autos. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. 

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor Judiciário Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008723-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VMX AGROPECUARIA LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BIANCA TERRA PRADO OAB - MT26014/O (ADVOGADO(A))

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DO MEIO AMBIENTE Certidão de Diligência do Oficial de Justiça Processo 

Judicial Eletrônico nº. 1008723-84.2020.8.11.0041 Impulsiono o feito para 

que o impetrante recolha a diligência do oficial de justiça, devendo ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de Guias Online” e 

comprove o pagamento nos autos. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. 

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor Judiciário Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008185-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE MARTINS GALENTI OAB - SP173827 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, Desse modo, 

RETIFICO o valor da causa para R$369.766,44 (trezentos e sessenta e 

nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro 

centavos), o que faço de ofício, nos termos do §3º do art. 292 do Código 

de Processo Civil. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC/2015, 

assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora promova o 

recolhimento das custas correspondentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, com fundamento no art. 290, do Código de Processo 

Civil. pós, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. . 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. DECISÃO:

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55808 Nr: 3121-40.2019.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CAPRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber Antonio Dávila Panduro 

- OAB:5828/RO, KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA - OAB:6127, 

Paulo Aparecido da Silva - OAB:8202/RO

 ACOLHO a exceção oposta por IVAN CAPRA para declarar nula a citação 

editalícia realizada pelo órgão ambiental e, por consequência, todos os 

atos administrativos subsequentes, devendo o ESTADO DE MATO 

GROSSO se abster de promover qualquer cobrança da multa decorrente 

do processo administrativo n. 484.365/2007, promovendo a baixa de 

eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) 

realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento e, por 

conseguinte JULGO EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.Não obstante a 

previsão legal contida no §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 

2015, dispor que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação 

equitativa apenas nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito 

econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a doutrina 

e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua 

interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 

1973 (art. 20, §4º) de modo a permitir a adoção da equidade também nos 

casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os 

critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2º, do art. 

85, do CPC/2015.Feitas tais considerações, evidenciado o alto valor da 

presente execução, bem como diante da sua curta duração, CONDENO o 

ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 22.687,67 (vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e sessenta e sete centavos), montante correspondente a 1% (um 

por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §8º c/c §2 º, 

incisos I e IV, todos, do CPC/2015 (Precedente: REsp 1.632.537 – 

SP).Deixo de condenar a parte exequente nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.Remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para o reexame necessário da sentença, nos 

termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56781 Nr: 3605-55.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FRANCISCO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS H. P. SOUZA - 

OAB:23.784, MARCELO K. P. SOUZA - OAB:25.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação ordinária ajuizada por JOAQUIM FRANCISCO 

DOURADO, devidamente qualificado, em face da PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, com pedido de concessão de liminar 

consistente em determinação para suspensão do protesto e quaisquer 

outras restrições de crédito, especialmente de SERASA, SPC e CADIN, 

inerentes à CDA n. 20191639060, bem como a suspensão de todos os 

atos de cobrança e/ ou sanção derivados do processo administrativo 

SEMA n. 117976/2009.

2. Todavia, verifica-se que o polo passivo apontado não possui 

personalidade jurídica para figurar na relação jurídica processual, o que é 

atribuído ao ESTADO DE MATO GROSSO, bem assim que a inicial não se 

encontra instruída com documento indispensável – cópia integral do 

processo administrativo –, eis que a parte autora sustenta a ocorrência de 

nulidades na constituição do crédito não tributário, decorrente de multa 

ambiental.

3. Nesses termos, com fundamento no art. 321 do CPC, assinalo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte requerente providencie a 

regularização do polo passivo da presente ação, bem assim para que 

realize a juntada da cópia integral do processo administrativo, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49905 Nr: 3495-90.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR BEZERRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSO - PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e determino a desconstituição 

da penhora realizada sobre o veículo MMC/L200 OUTDOOR, PLACAS 

NPC-9999, RENAVAM N. 00264468430.Considerando as peculiaridades do 

caso em análise, por não se enquadrar ao princípio da causalidade, deixo 

de condenar as partes nas custas e despesas processuais, assm como 

em honorários advocatícios.Deixo de submeter esta sentença ao duplo 

grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não 

excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, 

§3°, inciso II, do CPC/2015.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e 

arquivem-se os autos. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 58415 Nr: 395-59.2020.811.0082

 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: ISAIAS ALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:OAB/MT 

11.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação ajuizada ISAIAS ALVES DE ARAÚJO, devidamente 

qualificado, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência consistente em determinação 

para que o requerido promova a análise do CAR MT-34426/2018, 

relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Pontal, localizado no 

Município de Alta Floresta (MT). No mérito, pugna pela confirmação da 

pretensão de urgência.

2. Todavia, verifica-se que a inicial não se encontra instruída com 

documento indispensável – recibo atualizado de inscrição de sua 

propriedade no cadastro ambiental rural – para o julgamento de mérito.

3. Nesses termos, com fundamento no art. 321 do CPC, assinalo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte realize a juntada do recibo atualizado 

de inscrição do imóvel rural denominado Fazenda Pontal, localizado no 

Município de Alta Floresta (MT), no cadastro ambiental rural, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37113 Nr: 3359-30.2017.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MORAES VALENTE - 

OAB:21549/MT, SILVANA DA SILVA MORAES - OAB:7139

 VISTOS. Dou por prejudicado o presente ato ante a impossibilidade de 

apresentação do acusado neste ato, por motivos de saúde. Redesigno 

audiência para o dia 16 DE MARÇO DE 2020, ÀS 16H, oportunidade em 

que serão inquiridas as testemunhas e interrogado o réu. 
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Requisite-se/intime-se as testemunhas. Intime-se o réu. Os presentes 

saem intimados neste ato. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55808 Nr: 3121-40.2019.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CAPRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber Antonio Dávila Panduro 

- OAB:5828/RO, KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA - OAB:6127, 

Paulo Aparecido da Silva - OAB:8202/RO

 Intimo o patrono de Ivan Capra para apresentar contra razões ao recurso 

interposto as fls.76/82

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27748 Nr: 135-21.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Balbino Vilela Junior - 

OAB:5982, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora de veículo registrado em nome do 

executado AGROPECUÁRIA NOVO MUNDO, CNPJ n. 06.101.812/0001-00 

mediante o Sistema RENAJUD (fl. 59). Expeça-se o necessário para que 

seja efetivada a penhora, nomeando-se o próprio executado (proprietário) 

como depositário, a qual deverá ser intimado para, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Havendo impossibilidade de efetivação da penhora do (s) bem (ns) 

eventualmente encontrado (s) ou não sendo encontrados bens, dê-se 

nova vista ao exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, arrolar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

3. INDEFIRO o pedido formulado visando à inclusão do nome da parte 

devedora no cadastro de inadimplentes (fl. 59), uma vez que é 

desnecessária autorização judicial para tal finalidade, podendo o 

exequente realizar tal procedimento por sua conta e risco (Precedente: AI 

70076077551 RS).

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 53095 Nr: 12892-98.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LOURENÇO BIESSEKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEA CARVALHO MORAES 

BRZEZINSKI - OAB:3295-B/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora de veículo registrado em nome do 

executado VILSON LOURENÇO BIESSEKI, CPF n. 413.704.220-91 mediante 

o Sistema RENAJUD (fl. 66). Expeça-se o necessário para que seja 

efetivada a penhora, nomeando-se o próprio executado (proprietário) 

como depositário, a qual deverá ser intimado para, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Havendo impossibilidade de efetivação da penhora do (s) bem (ns) 

eventualmente encontrado (s) ou não sendo encontrados bens, dê-se 

nova vista ao exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, arrolar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34998 Nr: 1963-18.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, JULYEFFERSON C. DA COSTA SANTOS - 

OAB:17844

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora de veículo registrado em nome da 

executada RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ n. 

14.941.314/0001-01 mediante o Sistema RENAJUD (fl. 72). Expeça-se o 

necessário para que seja efetivada a penhora, nomeando-se a própria 

executada (proprietária) como depositária, a qual deverá ser intimada 

para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Havendo impossibilidade de efetivação da penhora do (s) bem (ns) 

eventualmente encontrado (s) ou não sendo encontrados bens, dê-se 

nova vista ao exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, arrolar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32449 Nr: 212-93.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FUMAGALLI ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:PROC. EST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ZANIN - OAB:OAB/PR 

24.478, ROMERO SANTOS LIMA JR - OAB:OAB/PR 29.950

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora de veículo registrado em nome do 

executado ANDERSON FUMAGALLI ADMINISTRAÇÃO E PARCIPAÇÕES 

LTDA, CNPJ n. 80.386.642/0001-00 mediante o Sistema RENAJUD (fl. 66). 

Expeça-se o necessário para que seja efetivada a penhora, nomeando-se 

o próprio executado (proprietário) como depositário, a qual deverá ser 

intimado para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Havendo impossibilidade de efetivação da penhora do (s) bem (ns) 

eventualmente encontrado (s) ou não sendo encontrados bens, dê-se 

nova vista ao exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, arrolar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25888 Nr: 622-25.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Fabiano M. de Campos - 

OAB:13339-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Thomé da Cruz - 

OAB:13.257/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora de veículo registrado em nome do 

executado MATEUS RODRIGUES DE AMORIM, CPF n. 483.729.351-49 

mediante o Sistema RENAJUD (fl. 92). Expeça-se o necessário para que 

seja efetivada a penhora, nomeando-se o próprio executado (proprietário) 

como depositário, a qual deverá ser intimado para, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Havendo impossibilidade de efetivação da penhora do (s) bem (ns) 

eventualmente encontrado (s) ou não sendo encontrados bens, dê-se 

nova vista ao exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, arrolar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10899 Nr: 731-15.2010.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Saantana Souza - OAB:18.618

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora de veículo registrado em nome do 

executado LUIZ PEREIRA DA SILVA, CPF n. 092.234.285-72 mediante o 

Sistema RENAJUD (fl. 198). Expeça-se o necessário para que seja 

efetivada a penhora, nomeando-se o próprio executado (proprietário) 

como depositário, a qual deverá ser intimado para, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Havendo impossibilidade de efetivação da penhora do (s) bem (ns) 

eventualmente encontrado (s) ou não sendo encontrados bens, dê-se 

nova vista ao exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, arrolar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

 3. Concluso para análise de pedido (fl. 198).

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Monica Catarina 

Perri Siqueira

SITUAÇÃO DO(A,S) RÉU(S): Solto

N. DO PROCESSO: 2348-23.2016.811.0042

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(RÉ,S): João Paulo de Amorim Jesus, Cpf: 04678809139, Rg: 

24688009-6 SSP MT Filiação: Jair da Cruz de Jesus e Celma de Arruda 

Amorim, data de nascimento: 28/02/1996, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU(S) acima qualificado(a,s), para que 

compareça(m) perante este Juízo, no Edifício do Fórum, sito no endereço 

ao final indicado, no dia 25 de MAIO de 2020, às 13h30m, a fim de ser 

submetido a Julgamento, nos autos do processo supra mencionado, na 

conformidade do despacho abaixo transcrito ou cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s).

 DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc. Ante a superveniência de pauta, 

designo a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 25 de maio 

de 2020, às 13h30m. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário à realização do ato."

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

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, , digitei.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 486-08.2002.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): PAULO FARIAS DA SILVA

INTIMANDO: PAULO FARIA DA SILVA, Filiação: Pedro Faria da Silva e 

Serenita Graciano de Faria, data de nascimento: 06/05/1961, brasileiro(a), 

natural de Inocencia-MS

FINALIDADE: Intimar o acusado PAULO FARIA DA SILVA, para participar 

da sessão de julgamento, que será realizado no dia 23 de ABRIL de 2020, 

às 13h30min, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da Comarca 

de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - 

D, Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6155.

a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa causa, o réu, 

ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc; Não havendo diligências a ser 

realizadas e nem outras irregularidades a ser sanadas, DOU COMO 

PREPARADO o presente processo, ordenando que o acusado seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão designo 

para o dia 23 de abril de 2020, às 13h30min, no Plenário do Tribunal do Júri 

desta capital.

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, Rosana Albuquerque 

Dutra, digitei.

Cuiabá - MT, 28 de fevereiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 322608 Nr: 1756-18.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZES ANTÔNIO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20920/O, YASMIN DE PINHO NOVO LOPES - OAB:21335/0

 Autos código nº 322608

Vistos, etc.

 Ante o princípio da ampla defesa, defiro o pleiteado às fls. 193, inclusive, 

no que tange ao acréscimo do rol de testemunhas, porém, sem o caráter 

de imprescindibilidade.

 Em decorrência, redesigno a sessão de julgamento para o dia 07 de abril 

de 2020, às 13h30min.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2020.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112522 Nr: 16344-06.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY GONÇALO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO
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Prazo:05

Intimando:DR. ALEX JOSÉ SILVA OAB/MT 9.053

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453292 Nr: 30467-91.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KETERSON GONÇALVES MORAIS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO - OAB:21143/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO OAB/MT 21.143

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

31/03/2020, ÀS 15:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 469659 Nr: 9569-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Indiciado(a): Claudinei de Oliveira, Rg: 2858585-5 ssp MT 

Filiação: Onorina Sofia Abreu de Oliveira e Devair Custódio de Abreu de 

Oliveira, data de nascimento: 03/10/1976, brasileiro(a), natural de Santo 

andré-SP, convivente, serviços gerais, Endereço: Rua 05 , Quadra 08 , Nº 

23, Bairro: Cohab São Gonçalo, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA(S) PARTES(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente para comparecer(em) em Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, munido(s) de documentação crível com a finalidade de comprovar e 

reclamar o(s) be(m)(ns) que lhe(s) pertença(m), sob pena de preclusão, 

na forma do Art. 123 do CPP. Decorrido este prazo in albis, será decretada 

o perdimento dos objetos e determinado que sejam doados, leiloados e/ou 

destruidos.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 584563 Nr: 26613-84.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELÇO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 26613-84.2019.811.0042 (CÓDIGO: 584563)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOELÇO JOSÉ DE SOUZA

 Vistos etc.

 Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.

 Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o item 7.5.1.4 da CNGC, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça 

deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção 

de contratar defensor, consoante item 7.5.1.5 da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – item 

7.5.1.2 da CNGC.

 Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

 Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante item 7.20.1.2.

 Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, documento 

atualizado que permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, 

sendo que a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 16 de setembro de 2019.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 599018 Nr: 39553-81.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDM, RADSP, LCMDS, JHTM, JVDA, ANPDS, 

JHLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:, DAVI FERREIRA DE PAULA - OAB:, VANDERLEI SOUZA AMORIM 

- OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 39553-81.2019.811.0042 (CÓDIGO: 599018) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉUS: EVERTON RODRIGUES 

DE MELO ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS ALYSSON NASCIMENTO 

PEREIRA DA SILVA JORGE HENRIQUE TEIXEIRA MENDES CARLOS 

MÁRCIO DA SILVA JOÃO VITOR DE ARAÚJO JOHANNES HUSSEN LOPES 

FERNANDES Vistos. Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público em face dos acusados, uma vez que 
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preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex. Citem-se os 

acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, responderem à acusação. 

Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta. Em 

relação ao requerimento do Item 2, deixo de analisar o mesmo tendo em 

vista que a pessoa de JEFFERSON MENDES DA CONCEIÇÃO não faz parte 

do rol de acusados desses autos. Quanto ao requerimento do Item 3, 

determino o ARQUIVAMENTO PARCIAL do Inquérito Policial no que diz 

respeito aos crimes de furtos qualificados tentados ocorridos em 

28.07.2019, 08.08.2019 e 09.08.2019 uma vez que não há nos autos 

provas da materialidade desses delitos, conforme entendeu o dominus litis. 

Cumpra-se Cuiabá - MT, 27 de janeiro de 2020. LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 599018 Nr: 39553-81.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDM, RADSP, LCMDS, JHTM, JVDA, ANPDS, 

JHLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:, DAVI FERREIRA DE PAULA - OAB:, VANDERLEI SOUZA AMORIM 

- OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 39553-81.2019.811.0042 (CÓDIGO: 599018)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉUS: EVERTON RODRIGUES DE MELO E OUTROS

 Vistos.

Junte-se aos autos cópia das informações complementares prestadas nos 

autos do HC n. 1019604-83.2019.8.11.0000.

Aguarde-se a citação dos demais acusados.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 599018 Nr: 39553-81.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDM, RADSP, LCMDS, JHTM, JVDA, ANPDS, 

JHLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:, DAVI FERREIRA DE PAULA - OAB:, VANDERLEI SOUZA AMORIM 

- OAB:

 Intimar a defesa do Réu Johannes para que indique endereço atualizado 

para fins de citação, posto que não localizado no endereço declinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518565 Nr: 10803-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:

 Intimar a parte Ré para, querendo, se manifestar na fase do art. 402, CPP, 

dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 334161 Nr: 14768-02.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTOTELES ONASSIS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA 

DE CAMPOS - OAB:6674

 PROCESSO Nº: 14768-02.2012.811.0042 Cód. 334161

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ARISTOTELES ONASSIS MOREIRA

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se que resta pendente a oitiva da 

testemunha policial Thiago Vinicius Ferreira de Oliveira.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

05.02.2019 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 334161 Nr: 14768-02.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTOTELES ONASSIS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA 

DE CAMPOS - OAB:6674

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14768-02.2012.811.0042 (CÓDIGO: 334161)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: ARISTOTELES ONASSIS MOREIRA

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que resta pendente a oitiva da 

testemunha Thiago Vinicius Ferreira de Oliveira, bem como o interrogatório 

do acusado.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

04.05.2020 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intime-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existente no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 15 de março de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399381 Nr: 3527-26.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCÉLIO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:19337/O, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:14101, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES. - OAB:

 Intimo a defesa do réu Jucélio, para, no prazo legal, apresentar memoriais 

escritos.
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5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11854 Nr: 1347-33.1998.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU ALVES DA SILVA, ORLANDO MACEDO 

DE ALMEIDA, IVANILDO FREITAS PIMENTEL, JOSÉ MANOEL DA SILVA, 

LENIR LOPES LEAL, ANDRÉIA MARIANA DA SILVA MALTA., EZÂNIO 

CAPPELARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA MARIA AGUILERA 

RÍSPOLI - OAB:Promotora 5

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT, CLÁUDIO VITALINO. - OAB:2.937-a, 

DEOLINDO ANTONIO NOVO - OAB:16966/PR, FRANCISCO DE ASSIS 

RAMALHO ARAÚJO - OAB:3642-A, Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848, JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846, MANOEL 

COSTA PARRIÃO - OAB:13944, PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:13.936

 INTIMO OS ADVOGADOS DR. MANOEL COSTA PARRIÃO, OAB-MT 

Nº13.944 E DRA. PRISCILA FERREIRA GALENO, OAB-MT N°13.936, PARA 

QUE INFORMEM NOS AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO DO RÉU EZÂNIO 

CAPPELARI, BEM COMO PARA QUE JUNTE AOS AUTOS O INSTRUMENTO 

DE PROCURAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL DO RÉU EZÂNIO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147680 Nr: 14967-29.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MOURA DE MIRANDA, CIRLAN SILVA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL MOURA DE MIRANDA, Rg: 

1771097-9, Filiação: Fatima Dias de Moura e Jorge Luis de Miranda, data 

de nascimento: 11/02/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, ajudante de pedreiro/ desempregado, Telefone 8407-4365. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A) DENUNCIADO de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e com a denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), cientificando-o(a) do inteiro teor de referida denúncia, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho/Decisão: DECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos etc.RECEBO a 

denúncia de oferecida pelo Ministério Público, uma vez que preenchidos 

os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, como incurso nas 

sanções dos artigos mencionados.Cite-se o(s) acusado(s) para, no prazo 

de 10 (dez) dias, responder à acusação, conforme disposto no art. 396 do 

Código de Processo Penal.Advirta-se o(s) denunciado(s) de que, em sua 

resposta, poderá arguir preliminar e alegar tudo o que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas 

intimações, quando necessário (art. 396-A, CPP). Deverá constar 

expressamente no mandado de citação, e o Sr. Oficial de justiça ficando 

obrigado a indagar ao acusado:1) O que determina o Provimento n.º 

30/2008-CGJ: se o acusado pretende constituir advogado (indicando 

NOME COMPLETO, bem como telefone e endereço, estes se possível) ou 

deseja que lhe seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa, caso em que deverá mencionar as razões pelas quais não 

tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser certificado.2) Uma 

vez citado o acusado e informado o nome de seu advogado para 

apresentar a defesa prévia, e o mesmo se manter INERTE, intime-se 

novamente o denunciado para constituir novo advogado, bem como 

informar o nome completo, número da inscrição na OAB e o telefone, no 

prazo de 03 (TRÊS) dias. 2.1) Não havendo manifestação do acusado, no 

prazo de 03 (três) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as 

informações mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação pelo juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será 

automaticamente nomeado Defensor Dativo para proceder a sua defesa, 

devendo essa advertência constar expressamente no mandado e ser 

devidamente certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao 

seu cumprimento.3) Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada à necessidade de nomeação de defensor público, desde já 

nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.Caso o 

Oficial de Justiça verifique que o acusado está se esquivando/ocultando 

de receber a citação, deverá proceder nos termos do artigo 362 e 362§1º 

do CPP. (destacar no mandado de citação)Em relação aos pleitos 

ministeriais de (fl.131):INDEFIRO o item “2”, vez que o parquet não 

demonstrou a impossibilidade de fazê-lo quando da denúncia , nos termos 

do capitulo VII, seção 5, artigo 1.373, inc. II – CNCG. INDEFIRO o item “3”, 

ante a desnecessidade de tais informações, que já constam em folhas de 

antecedentes criminais.Em seguimento, conforme preceitua o item 7.4.1 da 

CNGC, determino que seja comunicado o recebimento da presente 

denúncia ao cartório distribuidor, aos Institutos de Identificação Estadual e 

Nacional e à Delegacia de Polícia Local.Na hipótese de o(s) indiciado(s) 

possuir(em) guia de execução em seu desfavor, COMUNIQUE-SE ao Juízo 

da Execução Penal competente quanto à existência desta ação penal, nos 

termos dos arts. 20 e 21 da Resolução nº 113 do CNJ.Advirta-se ainda 

o(s) acusado(s) que, a partir da data do recebimento da denúncia, 

quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas ao Juízo, para 

fins de adequada intimação e comunicação oficial (destacar no mandado 

de citação).Cumpra-se.Às providências.Cuiabá/MT, 07 de julho de 

2017.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca Bindá Pinho, 

digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313694 Nr: 12298-32.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO ALVES DE SOUZA, Rg: 

250.4675-6, Filiação: Marina Alves de Souza, data de nascimento: 

05/06/1991, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), servente 

alphaville, Telefone 9266 2460. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A) DENUNCIADO (A) RODRIGO ALVES DE 

SOUZA de conformidade com o despacho abaixo transcrito e com a 

denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), cientificando-o(a) do inteiro 

teor de referida denúncia, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho/Decisão: Autos Código 313694Vistos etc.,RECEBO a denúncia 

de oferecida pelo Ministério Público contra RODRIGO ALVES DE SOUZA, 

uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Codex.Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação, conforme disposto no art. 396 do Código de Processo 

Penal.Advirta-se o denunciado de que, em sua resposta, poderá arguir 

preliminar e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando 

necessário (art. 396-A, CPP). O Oficial de Justiça, por ocasião do 

cumprimento da citação, deverá observar o que determina o Provimento 

n.º 30/2008-CGJ, indagando o acusado se ele pretende constituir 

advogados ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou dativo 

para patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as razões 
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pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser 

certificado.Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada à 

necessidade de nomeação de defensor público, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do acusado, 

devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta 

vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.Sem prejuízo 

do acima exposto, defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público 

na denúncia (fl. 71) itens 02 e 03.Cumpra-se o item 7.5.1, IV da 

CNGC.Advirta-se ainda o acusado que, a partir da data do recebimento da 

denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas ao 

Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial. Intimem-se. 

Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá,/MT, 24 de junho de 2016.Flávio Miraglia FernandesJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca Bindá Pinho, 

digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327566 Nr: 7404-76.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PINHEIRO DE ANDRADE, JONATHAN 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, ODILZON JUNIOR - OAB:6836/MT

 INTIMO O ADVOGADO DR. ODILZON DAS NEVES GRAUZ JÚNIOR, 

OAB-MT N° 6836, DR. ADEMIR RODRIGUES CARVALHO, OAB-MT N° 

10245, PARA AUDIÊNCIA Instrutória que se realizará no dia 31/03/2020, às 

13H.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413210 Nr: 18091-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS AXL RODRIGUES DOS SANTOS, 

EDSON MEDINA DE SOUZA, ELIAS BARBOSA CRISANTO, SILDELE DE 

ALMEIDA CRISANTO, JOÃO VICTOR BARROS DE FRANÇA, SÉRGIO 

ALMEIDA CRISANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/MT

 Certifico e dou fé que encaminho intimação ao (a,s) Advogado (a,s), 

ROBSON DA SILVA, OAB N° 17.056/MT , para comparecer na audiência 

de instrução e julgamento designada para o dia 23/04/2020 às 14h15min, 

na sala de audiências da 6ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411168 Nr: 15927-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WYRES GABRIEL SILVA DE SOUZA, BIANCA 

APARECIDA MORAES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776, JOÃO MARTINS FILHO - OAB:11.500, JUAN 

DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 Intimar o DR.EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO -Advogado OAB/MT. 

5.776,para Audiência de Instrução , que esta redesignada para o dia 29 de 

abril de 2020,às 16h:15min.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409262 Nr: 13947-90.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VASCONCELOS, ORIDES 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 Intimem-se o Advogado, por DJE, para que informe, se pretendem 

continuar na Defesa do Réu, ou renunciar a procuração nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535904 Nr: 27601-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR DE AQUINO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19494/MT, suziane da silva lopes - OAB:22307/0

 Intimação para a parte requerida da r. sentença prolatada nos autos:

 (...) "Diante do reconhecimento da causa especial de aumento de pena 

prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal, majoro a pena-base em 

UM TERÇO, elevando-a, para DOIS ANOS, DEZ MESES E VINTE DIAS DE 

RECLUSÃO E MULTA EM DEZESSEIS E UM DIAS-MULTA e o dia-multa 

correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal, em decorrência da 

vasta folha de antecedentes criminais em desfavor do Réu, tendo 

inclusive duas condenações.

Atenta às circunstâncias judiciais já relatadas, e, nos termos do artigo 33, 

§ 2º, alínea “c” e § 3º do Código Penal, determino o regime semiaberto para 

o início do cumprimento da pena.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, procedam-se as 

comunicações constantes na seção dezesseis, do Capítulo sete, da 

Consolidações das Normas Gerais da Corregedoria do Estado de Mato 

Grosso e expeça-se a Guia de recolhimento para a formação do Processo 

Executivos de Pena e posterior remessa ao Juízo da Vara de Execuções 

Penais.

 Condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em razão de não ter avaliação do prejuízo sofrido pela vítima, deixo de 

arbitrar a Reparação de Dano prevista no art. 387, IV, do Código de 

Processo Penal.

Quanto às apreensões, se houver, cumpram-se os artigos 1.478 a 1.480 

da CNGC restituindo as de origem lícita e comprovada a propriedade ou se 

decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado sem qualquer pedido, 

atente-se ao disposto no art. 123 do Código de Processo Penal, 

destruindo-se as de valores insignificantes.

Expeça-se, em favor do condenado FRANCISMAR DE AQUINO AFONSO, o 

competente Alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, 

devendo ele ser intimado desta Sentença pelo mesmo Oficial de Justiça 

que for cumprir o Alvará de Soltura.

P.R.I.

Cuiabá, 15 de agosto de 2019."

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 594908 Nr: 35784-65.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DOS SANTOS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN REGINA DE CAMPOS 

GONÇALVES - OAB:24.466

 Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa do réu contra a 

sentença prolatada nos autos, objetivando o reconhecimento da causa de 

diminuição legal prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, e a reforma 

do regime para cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, com a 

expedição de alvará de soltura e recolhimento da guia de execução 

provisória.

Os presentes embargos são tempestivos (fl. 194).

É o relatório do necessário.

 Fundamento e DECIDO.

Tenho que os embargos de declaração opostos pela defesa do réu não 

merecem ser acolhidos.

 Digo isto porque o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, porventura, 

existente na decisão em sentido amplo (artigos 619 e 620, do Código de 

Processo Penal).

No presente caso, nota-se que a defesa não apontou quaisquer requisitos 

citados acima. Ao contrário, o seu objetivo é reformar a terceira fase da 

dosimetria e o regime inicial fixado para cumprimento da pena imposta em 

desfavor do réu na sentença.

Todavia, como a própria defesa teceu em sua petição que “discorda da 

sentença” (SIC – fl. 188), a mesma deve utilizar o recurso adequado para 

atacá-la, e não esta via.

A propósito, confira o seguinte aresto:

EMENTA: HABEAS CORPUS - SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL - 

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO PENA - NÃO 

CONHECIMENTO - INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS 

COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS 

TRIBUNAIS SUPERIORES - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Na esteira da recente orientação dos 

Tribunais Superiores, revela-se inadmissível o manejo da ação 

constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de 

impugnação por meio de recurso próprio . O pedido de reanálise do regime 

aplicado somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do 

recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento 

pela via do Habeas Corpus , mormente quando já interposto o recurso 

para a apreciação da matéria. Habeas Corpus não conhecido.

 (N.U 1019647-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, 

PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, 

Publicado no DJE 18/02/2020)

Diante o exposto, sem maiores delongas, REJEITO os embargos 

declaratórios interpostos pela defesa do réu às fls. 183/193 e, via de 

consequência, mantenho a sentença tal como está lançada.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Expediente necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 445218 Nr: 22080-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES DE SOUZA, AIRTON DA 

CRUZ SILVA, BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS, PABLO MICHEL 

MARQUES, ADELSON FOCKINN DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

Considerando que as provas já foram produzidas em relação ao acusado 

BRAYAN, conforme consignada em termo de audiência anteriormente 

realizada, declaro encerrada a instrução criminal.

 Aguardem-se os autos conclusos neste gabinete para análise do pedido 

feito pela defesa.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445218 Nr: 22080-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES DE SOUZA, AIRTON DA 

CRUZ SILVA, BRAYAN BRUNO MARQUES DOS SANTOS, PABLO MICHEL 

MARQUES, ADELSON FOCKINN DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 608801 Nr: 48192-88.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA, 

FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:24.537/O, ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT, FERNANDA DE LIMA CHAVES - OAB:23.978/0, WESLEY 

ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Impulsiono estes autos, ante a certidão de fls. 176, para intimar o(s) 

patrono(s) constituído(s) para fazer-se presente juntamente com o r. 

denunciado(a) EUFER a audiência designada para o dia 05/03/2020, às 

16:30 horas, bem como para que informe o endereço correto do réu.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447486 Nr: 24445-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VAGNER OLIVEIRA DA SILVA, Rg: 

027850897, Filiação: Ozinei Gloria da Silva e Odenil José de Oliveria, data 

de nascimento: 23/10/1996, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimarães-MT, casado(a), servente de pedreiro, Telefone 

9318-8833/9210-6268. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da sentença, 

para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para que 

manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores 

por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua 

resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no 

prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, 

necessário perdimento.

Resumo da Inicial: "(...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos 

consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado VAGNER OLIVEIRA DA SILVA, 

RG: 027850897, Filiação: Ozinei Gloria da Silva e Odenil José de Oliveria, 

data de nascimento: 23/10/1996, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimarães-MT, casado(a), servente de pedreiro, Telefone 

9318-8833/9210-6268, Endereço: Rua 03, Nº 15, Quadra 23, Bairro: 

Itamarati Ii, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78000000, Complemento: Telefone: 

65-99325-8228/99318-8833, nas sanções do artigo 33, caput da Lei 

11.343/06. (...) não havendo causa de aumento de pena a ser 

considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de VAGNER 

OLIVEIRA DA SILVA, (...) no patamar 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do 
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salário mínimo vigente à época dos fatos. Por isso, em observância aos 

critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal 

c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em 

SEMIABERTO (...)."

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, ALICE ALVARENGA DE 

LIMA, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 532709 Nr: 24441-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLYELSON PEREIRA SEJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução criminal. Encaminhem-se os autos às 

partes para apresentação dos memoriais finais.

Às providências.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532709 Nr: 24441-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLYELSON PEREIRA SEJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595824 Nr: 36607-39.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSCDS, LPDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:, JOEL FELICIANO MOREIRA - OAB:6833/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 608803 Nr: 48194-58.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VITOR MARTINS DE MORAIS, VITOR 

EVALDT BRAGA DOS SANTOS, CARLOS EVALDT SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS EVALDT SANTOS, Rg: 

2097069-2, Filiação: Marisa Evaldt e João Carlos Braga dos Santos, data 

de nascimento: 03/09/1979, brasileiro(a), natural de Paulo Afonso-BA, 

convivente, lavador de carros, Telefone 3665-3189. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, para 

oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da 

Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa preliminar, o acusado poderá 

arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e arrolar até o número de 5 (cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 

11.343/2006). Não sendo apresentada resposta no prazo, será nomeado 

defensor dativo para oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

Denuncia CARLOS EVALDT SANTOS, vulgo "Carlinhos"como incursos nas 

penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, praticado na forma do art. 

29, caput, do código Penal, bem como ainda deve incidir a agravante da 

reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (...)".

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, Ana Lucia Baniago 

Guedes, digitei.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 513382 Nr: 5999-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERNANDES SARRUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O

 Visto.

Ante o parecer do Ministério Público, intime-se o acusado para provar o 

cumprimento dos termos da Audiência de Suspensão Condicional, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 483753 Nr: 23481-87.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PEDROSO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Bezerra de 

Oliveira - OAB:18.860-0

 Autos n.º 23481-87.2017.811.0042 ( Id. 483753 )

Visto.

Ante o parecer do Ministério Público, intime-se o acusado para provar o 

cumprimento dos termos da Audiência de Suspensão Condicional, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de agosto de 2019.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 592237 Nr: 33447-06.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACDT, NCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA ZANATTA 

VOLPONI FREITAS - OAB:19461/O, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633, 
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JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12.454 / MT, ROGER FERNANDES - OAB:8343

 Visto.

Intimem-se as querelantes para manifestarem sobre a resposta à 

acusação e documentos de fls. 50/107, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 353903 Nr: 15508-23.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GONZATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRITO AGUIAR - 

OAB:83.827, LAURI DA SILVA - OAB:27557/PR, NIVALDO OLIVEIRA DA 

CRUZ - OAB:10.572

 Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOÃO 

CARLOS GONZATO, em relação ao delito do arts. 306, da Lei 9.503/97 

ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com 

fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, todos do Código 

Penal.Ademais, resta evidenciado que o acusado deixou de comparecer 

aos atos da instrução criminal, bem como se mudou de endereço sem 

prévia autorização deste juízo, obrigações estas a que se incumbiu, pois 

vinculadas à fiança prestada, nos termos dos arts. 327 e 328 do CPP.Em 

razão disso, nos termos dos artigos supracitados e art. 341, III, do CPP, 

declaro quebrada a fiança depositada pelo acusado (fls. 32). Promova-se 

a vinculação do valor da fiança à Conta Judicial vinculada ao Juízo da 10ª 

Vara Criminal (autos – Código 456543), nos termos da Resolução 

154/2012 CNJ e Provimento 05/2015 - CGJ/MT.Com o trânsito em julgado e 

as comunicações necessárias, arquivem-se os autos. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 480256 Nr: 20053-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE ARRUDA GARCIA MAZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Domingues Barros - 

OAB:18538

 I – Solicite a devolução do mandado de citação/intimação.

 II – Junte aos autos certidão de antecedentes criminais atualizada.

III – Em decorrência da participação deste magistrado no 6º Congresso 

Brasileiro Médico e Jurídico na cidade de Vitória-ES redesigno a audiência 

de suspensão condicional do processo para o dia 22.10.2018 às 

14h00min.

IV – Int.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 480256 Nr: 20053-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE ARRUDA GARCIA MAZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Domingues Barros - 

OAB:18538

 “Vistos,

1. Homologo a desistência da inquirição da testemunha ausente.

2. Declaro encerrada a fase instrutória.

3. As alegações finais escritas em 05 (cinco) dias, primeiramente ao 

Ministério Público.

4. Saem os presentes intimados.

5. Intimem-se e cumpra-se.

6. Às providências.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 497515 Nr: 36644-37.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE ARRUDA GARCIA MAZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Domingues Barros - 

OAB:18538

 “Vistos,

1. Homologo a desistência da inquirição da testemunha ausente.

2. Declaro encerrada a fase instrutória.

3. As alegações finais escritas em 05 (cinco) dias, primeiramente ao 

Ministério Público.

4. Saem os presentes intimados.

5. Intimem-se e cumpra-se.

6. Às providências.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 562760 Nr: 6332-10.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WAGNER DE OLIVEIRA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÃO, TV 

GAZETA LTDA, EDIVALDO RIBEIRO, RAFAEL MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEREN KLAYANE SOUZA PINHO 

DA SILVA - OAB:22403/O, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Visto.

1. Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Penal, designo a 

audiência destinada à reconciliação das partes, para o dia 29 de abril de 

2020, às 14h00min.

 2. INTIMEM-SE o QUERELANTE e o QUERELADO (RAFAEL MEDEIROS), 

pessoalmente, observando o endereço apresentado à fl. 74, bem como os 

seus advogados devidamente habilitados.

3. Intime-se o querelante, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprove o pagamento do depósito de diligência, 

sob pena de renúncia ao direito de produzir a prova (art. 806, §2º do CPP), 

bem como para manifestar sobre a resposta à acusação de fls. 76/81.

4. De ciência ao Ministério Publico, como custos legis.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 371907 Nr: 12620-47.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIKA CUNHA SAIBERT - 

OAB:OAB/MT 18038

 Posto isso, ABSOLVO o réu FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA da 

imputação constante na denúncia, com fulcro no art. 397, inciso III do 

Código de Processo Penal.Transitada em julgado a presente sentença, 

procedam-se as baixas e anotações de estilo, ARQUIVANDO-se os autos, 

comunicando-se aos órgãos competentes.Condiciono a restituição das 

1150 (um mil, cento e cinquenta) munições, calibre 380, intactas ao 

acusado mediante a apresentação de registro atualizado, no lapso de 120 

(cento e vinte dias).Não apresentado o registro da arma atualizado no 

lapso assinalado, desde já, determino a remessa dos artefatos bélicos ao 

Comando do Exercício, na forma do artigo 25 da Lei. 10.826/03. Por fim, 

determino a devolução do valor da fiança ao acusado, devendo, para 

tanto, ser intimado para que informe seus dados bancários.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 548664 Nr: 39712-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO OLIVEIRA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Faria - OAB:27.469

 Visto.

Acolho o parecer Ministerial de f. 62/62v, e altero o valor da prestação 

pecuniária, referente ao item V, da proposta de suspensão condicional, de 

R$. 1.431,00 (mil, quatrocentos e trinta e um) reais, para R$ 500,00 

(quinhentos) reais, divididos em 05 (cinco) parcelas de R$ 100,00 (cem) 

reais.

Dê-se ciência ao acusado para imediato cumprimento.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 435751 Nr: 11991-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS RODRIGUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703, THYAGO A. HOUKLEF RIBEIRO - OAB:21.880

 Visto.

1. Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração 

de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela 

qual deixo de absolver sumariamente o acusado.

2. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de março 

de 2020, às 15h45min (art. 399 do CPP).

3. Intime-se o acusado, no endereço de f. 45, deferindo desde já, se 

necessário, a intimação por hora certa, conforme art. 362 do CPP.

Ressalto ao oficial de justiça, que, estando à residência fechada, buscar 

informações na vizinhança se o acusado ainda mora no local.

Determino que a intimação seja feita pelo oficial de justiça que realizou o 

ato de f. 45.

Não sendo possível a determinação acima, e não localizando o endereço 

do acusado, o oficial de justiça responsável deverá entrar em contato com 

a também oficial de justiça Gicélia Pedra Capioto, que realizou o ato de f. 

46, solicitando as informações necessárias.

 4. Intimem-se as testemunhas de acusação e defesa, advertindo-as que a 

ausência ensejará na condução coercitiva (art. 535 do CPP).

5. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado (art. 400 do 

CPP).

 6. Sendo as testemunhas funcionários públicos, determino a intimação por 

meio de seus superior hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º), bem como por 

meio eletrônico.

7. Cumpra-se com as certificações e expedições necessárias.

8. Dê-se ciência ao Ministério Público, a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 510133 Nr: 2832-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ABREU MACIESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Audiência de Instrução e Julgamento

Dados do Processo Crime

Juiz de Direito João Bosco Soares da Silva

Promotor de Justiça Marcos Regenold Fernandes

Advogado de Defesa Sebastião da Silva Gregorio, OAB n. 1752

Testemunha

 Acusado Fabio Abreu Macieski (ausente)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou a presença do digno representante do 

Ministério Público, do nobre Advogado Dr. Sebastião da Silva Gregorio, 

OAB n. 1752.

Ausente à testemunha Fabio Abreu Macieski.

O advogado do acusado requer a redesignação da audiência, haja vista 

que o acusado encontra-se inválido, conforme f. 69/71.

DELIBERAÇÃO

O MM Juiz proferiu a seguinte deliberação:

“Vistos,

1. Defiro o requerimento e determino que aguarde-se audiência de 

instrução e julgamento, de acordo com a pauta deste Juízo.

 2. Saem os presentes intimados.

3. Intimem-se e cumpra-se.

4. Às providências.”.

Nada mais havendo, encerrou-se a presente audiência com a assinatura 

de todos os presentes.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA MARCOS REGENOLD FERNANDES

Juiz de Direito Promotor de Justiça

Advogado de Defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 360535 Nr: 23315-94.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUCIANO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15.204, TAMIRIS NUNES DUALIBI - OAB:22.642

 Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado PEDRO 

LUCIANO CAMARGO, em relação ao delito do artigo 306, da Lei 9.503/97 

ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com 

fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, incisos V, todos do Código 

Penal.Com o trânsito em julgado e as comunicações necessárias, 

arquivem-se os autos. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 543152 Nr: 34505-78.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIAN CARLOS RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON DA SILVA CORREA - 

OAB:23278

 Visto.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar sobre a 

resposta à acusação de fls. 50/58.

Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484194 Nr: 23938-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON FABIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOÃO DE SOUZA ALMEIDA - OAB:14289

 Em cumprimento ao despacho de ref. 107, certifico que a carta precatória 

para interrogatório do Réu foi devolvida devidamente cumprida pela 

comarca de Tangará da Serra, conforme ref. 111. Assim, impulsiono os 

autos para intimação das partes para manifestar nos termos do art. 427, 

CPPM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 586188 Nr: 28045-41.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:19793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR AS 

CONTRRAZÕES DO RECURSO INTERPOSTO pela Procuradoria Geral do 

Estado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95991 Nr: 2311-11.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO FERNANDO DE MELO, ALOISIO DE 

JESUS DIAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foi expedida carta precatória para a comarca de 

Paranatinga/MT através do malote digital com código de rastreamento n. 

81120204965163, conforme comprovante anexo, cujo objetivo é a 

inquirição da testemunha Antônio Gustavo Drewlo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305297 Nr: 3050-42.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANDERSON MATHEUS MOTA DE OLIVEIRA, SHIRLY TIBURCIO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA, ALUISIO 

METELO JUNIOR, RICARDO TOMAS DA SILVA, ARNALDO FERREIRA DA 

SILVA NETO, DULCÉZIO BARROS OLIVEIRA, CARLOS EVANE DA SILVA, 

MORIS FIDÉLIS PEREIRA, ANTÔNIO VIEIRA DE ABREU FILHO, ERNESTO 

XAVIER DE LIMA JÚNIOR, JOÃO ALBERTO ESPINOSA, AISLAN BRAGA 

MOURA, VALNEZ DUARTE DE SOUZA, ADILSON DE ARRUDA, 

HILDEBRANDO RIBEIRO AMORIM, LUCIO ELI MORAES, HONEY ALVES DE 

OLIVEIRA, SAULO RAMOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166/B, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - 

OAB:6796, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:9502, Marcela Balieiro 

Soukef Viegas - OAB:9502, WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR 

- OAB:200129/SP, ANDERSON ROSSINI PEREIRA - OAB:9086-B, 

ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, BARBARA 

SOUZA SILVA MONTEIRO - OAB:15.833/MT, BRENO POLITANO LANGE 

- OAB:14.231/mt, DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - OAB:14359/MT, 

EDSON BENEDITO RONDON FILHO - OAB:24468/MT, ERIKA KAROLINE 

DA SILVA JONES - OAB:19511/O, FABIANE PAES DE BARROS - 

OAB:14216, FABIANE PAES DE BARROS - OAB:14216, FABIANO ALVES 

ZANARDO - OAB:12770, FERNANDA MARTINS DE FARIA - OAB:13523, 

FERNANDA MARTINS DE FARIAS - OAB:13.523, FERNANDO MARQUES 

E SILVA - OAB:7731, FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO - 

OAB:13.146, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS BERNADINO - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11190, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/MT, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16.6860, PEDRO 

MARTINS VERÃO - OAB:4839 A, PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A/MT, RAFAEL SALEM GONÇALVES PIMENTA - OAB:28018, 

Rafaela Guerrize Conte - OAB:17024, RICARDO DA SILVA MONTEIRO 

- OAB:3.301/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, 

RODRIGO RIBEIRO VERÃO - OAB:8495, Samira Pereira Martins - 

OAB:10029, SAULO RONDON GAYVA - OAB:13.216, VILMA RIBEIRO DA 

SILVA AZEVEDO - OAB:7013

 CERTIFICO que no dia 18/02/2020 (ref. 295) consta a juntada de 

informações da carta precatória n. 5599563.73.2019.8.09.0051, oriunda 

da 1ª Vara de Precatórias da Comarca de Goiânia/GO, com audiência 

designada para o dia 02/03/2020 às 09h, tendo como finalidade a 

inquirição da testemunha Thiago Andrigo Mendes da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413752 Nr: 18663-63.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LIMA DOS SANTOS, PAULO JAILSON 

SECCHI DE ÁVILA, ROSANA MENDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7388/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190, YURI ROBSON NADAF BORGES - OAB:15046

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS RÉUS, na pessoa dos seus patronos, para 

apresentarem alegações finais, nos termos do art 428 do CPPM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 541671 Nr: 33090-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 CERTIFICO que foi expedida carta precatória para a comarca de Sinop/MT 

através do malote digital com código de rastreamento n. 81120204965220, 

conforme comprovante anexo, cujo objetivo é a inquirição das 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434209 Nr: 10282-32.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERRARI MUCHON, GUILHERME 

JUNIOR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674, 

ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio de Carta Precatória para:

1) Comarca de São José do Rio Claro-MT, via malote digital código de 

rastreabilidade 81120204965955, na data de 28/02/2020, com a finalidade 

de inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, bem como para, 

querendo, acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

2) Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, via malote digital código de 

rastreabilidade 81120204965950, na data de 28/02/2020, com a finalidade 

de inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, bem como para, 

querendo, acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 559727 Nr: 1562-18.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALVES CARDOSO, JOSÉ PAULO DE 

FREITAS MÁXIMO ALENCAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659, GUILHERME HOMEM BRAZIL BARBOSA - 

OAB:19526/O, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20883/MT

 Intime-se o advogado do acusado JOSÉ PAULO DE FREITAS MÁXIMO 

ALENCAR SILVA para adequar o rol de testemunha para o número máximo 

de 06 (seis) e apresentar o endereço para expedição de carta precatória.

Intime-se o advogado do acusado HELIO ALVES CARDOSO para adequar 

o rol de testemunha para o número máximo de 06 (seis), pois arrolou duas 

testemunhas (fls. 186) e mais as arroladas pelo Ministério Público.

Após, expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas de defesa, 

com prazo de 60 dias, devendo as partes apresentarem os quesitos.

Certifique-se da expedição das precatórias e/ou informações sobre o seu 

cumprimento (Solicitar o cumprimento da precatória).

Vencido o prazo, vista para as partes para requererem o que de direito, 
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nos termos do art. 427, do CPPM.

Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento, 

vista dos autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, 

conforme art. 428, do CPPM.

Após, conclusão somente para sentença.

Cumpra-se com urgência, processo meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 419772 Nr: 25131-43.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA COSTA ABDO - 

OAB:20817/0, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Defiro o pedido do Ministério Público (fls. 416-PDF).

Decorrido o trânsito em julgado da sentença de fls. 397-PDF, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 433970 Nr: 10047-65.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, 

REGINALDO AZEVEDO ZOZOMAZORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT,  MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT.

 Trata-se de termo de Apelação, com fundamento nos artigos 526, letra ‘a’ 

e 529, ambos do CPPM.

Abra-se vista ao Apelante para apresentar suas razões recursais, nos 

termos do artigo 531, do CPPM, no prazo legal.

Após, vista para apresentar as contrarrazões recursais., nos termos do 

artigo 531, do CPPM.

Após a apresentação das respectivas peças, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 562298 Nr: 5906-95.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VENICIO ROSA OLIVEIRA, SILAS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6843, DEIZIANE PADILHA DA SILVA QUINTANA - OAB:14.834, 

TENARESSA A. DE A. DELLA LÍDERA - OAB:7031

 Indefiro o pedido formulado pela defesa do SD PM SILAS PEREIRA, uma 

vez que intimada da expedição da carta precatória é dever do advogado 

acompanhar os atos praticados pelo Juízo Deprecado, nos termos da 

Sumula 273 do STJ ( Intimada a defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado).

Determino a expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas 

arroladas pela defesa do acusado SILAS PEREIRA (fls. 209) devendo 

intimar a defesa da expedição da carta precatória e para apresentar os 

quesitos na forma da lei.

 Tendo em vista que a expedição da carta precatória para oitiva das 

testemunhas de acusação não suspende a instrução processual, nos 

termos do art. 359, §1º, do CPPM, vencido o prazo, intime-se a Defesa do 

acusado 2º TEN PM MARCOS VENÍCIO ROSA OLIVEIRA para arrolar as 

testemunhas, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 417, §2º do CPPM, 

sob pena de indeferimento.

 Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas de defesa, com 

prazo de 60 dias. Intimem-se da expedição da carta precatória e para 

apresentações de quesitos.

Desde já designo Sessão para os interrogatórios dos acusados para o dia 

19 de outubro de 2020, às 14h.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 608786 Nr: 3085-82.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA, JOSE CARLOS 

DA COSTA OLIVEIRA, TIAGO BORGES GUERREIRO, ALYSON CLEYTON 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:2.301-A, DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB:15172

 Em consonância com o parecer do Ministério Público de Ref. 8, após a 

desclassificação do delito de tortura para lesão corporal (ref. 165) 

verifica-se a ocorrência da prescrição, pois a pena máxima em abstrato 

para o delito em questão, qual seja o de lesão corporal simples, é de 01 

(um) ano de detenção, de modo que, considera-se o prazo prescricional 

de 04 (quatro) anos, conforme inteligência do artigo 125, inciso VI, do 

Código Penal Militar.

Assim, da data do recebimento da denúncia 03/11/2014 até o presente 

momento já superou o lapso para ocorrência da prescrição.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 123, inciso IV c/c art. 125, inciso VI, 

ambos do Código Penal Militar, em conformidade com o parecer do 

Ministério Público, DECLARO o ocorrência da prescrição, com a extinção 

da punibilidade dos acusados.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 512550 Nr: 5221-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI VAN PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7388/MT

 Cumpra-se a determinação de fls. 189-PDF, para expedir carta precatória, 

com prazo de 60 dias, para oitivas das testemunhas de defesa (fls. 194), 

devendo intimar para apresentação de quesitos.

Defiro o pedido do Ministério Público (Ref. 74) para que seja oficiado ao 

juízo deprecado no intuito de que se proceda com a necessária produção 

probatória naquela comarca.

Com relação às demais cartas precatórias ainda não restituídas, sejam 

oficiados aos juízos deprecados a solicitar urgência nos respectivos 

cumprimentos.

Vencido o prazo das cartas precatórias para oitivas das testemunhas, 

expeça-se carta precatória para interrogatória do acusado, no prazo de 

60 dias, devendo intimar as partes para apresentar quesitos.

 Cumpram-se as demais deliberações de despacho de fls. 189-PDF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 527713 Nr: 19616-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO QUALIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Solicite-se informações acerca do cumprimento da carta precatória para 

oitiva das testemunhas.

Tendo em vista que a Defesa foi intimada para apresentar o rol de 

testemunha e não o apresentou, vencido o prazo da carta precatória 

cumprida, vista para as partes para requererem o que de direito, nos 

termos do art. 427, do CPPM.

Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento, 

vista dos autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, 
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conforme art. 428, do CPPM.

Por não haver testemunhas a serem ouvidas neste juízo, cancelo a 

audiência designada para o dia 10 de março de 2020.

Na sequência, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 174347 Nr: 1590-40.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDELTO PEREIRA DUTRA, ARMANDO SALES 

RODRIGUES PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, TELDO HENRIQUE PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:21603/O

 “Vistos, etc.

 I – Dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar acerca das 

testemunhas faltantes, conforme requerido (ocorrência 02).

II – Desde logo, designo o dia 07 de maio de 2020, às 16h45 para as 

oitivas das testemunhas faltantes, bem como os interrogatórios dos 

acusados.

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 418856 Nr: 24136-30.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON REGIS BARBOSA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o 

denunciado MARLON REGIS BARBOSA CARDOSO, brasileiro, convivente, 

servente, nascido em 14.10.1991, natural de Cuiabá/MT, portador do RG 

n.º 21029164 SSP/MT, inscrito no CPF sob n.º 043.022.941-08, filho de 

Maria Cristina Barbosa e Silvano Cardoso, residente e domiciliado na Rua 

Mirassol, n.º 280, Bairro São João Del Rey ou Rua Jangada, Quadra O, 

Casa 268, Bairro Parque Mariana, Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, 

“caput”, da Lei n. 11.343/06.(...)TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA 

em desfavor de MARLON REGIS BARBOSA CARDOSO(...) no patamar de 

02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.Levado 

pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 262 (duzentos e 

sessenta e dois) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e 

ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (...) 

DETERMINO a destruição dos seguintes objetos apreendidos: 01 (um) 

dischavador, 01 (um) boné, 02 (dois) capacetes e 01 (um) aparelho de 

celular Samsung com visor quebrado, todos apreendidos à fl. 30. Com 

relação à motocicleta “Honda CG 125 Fan – cor preta – placa NPD 6383”, o 

seu perdimento soa como medida impositiva.(...) DECRETO O PERDIMENTO 

da motocicleta “Honda CG 125 Fan – cor preta – placa NPD 6383”, em 

favor da União.Não havendo recurso na sentença com relação 

especificamente ao perdimento da motocicleta, desde já, DETERMINO que 

certifique e oficie-se ao COESD/SESP para regular destinação.Ainda, 

como efeitos da condenação (artigo 91, inciso II, “b”, do CP, c/c artigo 243, 

parágrafo único, da CF, e artigo 63, da Lei de Tóxico,) DECRETO o 

perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD (...) Nos 

termos do art. 804 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, já que não comprovou sua 

hipossuficiência financeira e ademais, foi defendido por advogado 

particular.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 559100 Nr: 46570-42.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS PAULO DE MORAES, NILTON HENRIQUE 

SILVA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, SUZANA SIQUEIRA LEÃO - 

OAB:24127

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a advogada de Nilton 

Henrique Silva de

 Moraes para, nos termos da audiência de folhas 1253/1254, em cinco 

dias, apresente seus memoriais finais.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 615114 Nr: 5439-82.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVAO FERREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: rogerio nobrega da silva - 

OAB:14736/mt

 Carta Precatória n°. 5439-82.2020.811.0042 - ID. 615114

VISTOS, ETC.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 10 de março de 2020, às 16h00min, para realização de 

audiência para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 19 de fevereiro de 2020.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 605865 Nr: 733-14.2019.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO AUGUSTO FELICIO DE OLIVEIRA, 

VANDERLEI ROSA DE ARAÚJO, MARCOS ROGÉRIO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, ALINE DA SILVA RODRIGUES, GEFFERSON CAMPOS 

CARVALHO, Tatiane Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - 

OAB:22053/MT.

 Autos nº. 733-14.2019.811.0035 – Cód. 605865

Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor dos 

acusados ALINE DA SILVA RODRIGUES, TATIANE ROSA DA SILVA, 

OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA, GEFFERSON CAMPOS 
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CARVALHO, MARCOS ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA e VANDERLEI 

ROSA DE ARAÚJO, oriunda da Comarca de Alto Garças-MT.

A denúncia se encontra acostada às fls. 04/06, a qual foi recebida, em 25 

de julho de 2019, ocasião que também foi decretada a prisão preventiva 

dos acusados, às fls. 345/347.

A fls. 403/415, foi certificado que os acusados Otávio Augusto Felício de 

Oliveira e Gefferson Campos Carvalho foram devidamente citados.

Às fls. 427/430, a Defesa de Tatiane Rosa da Silva requereu a conversão 

da prisão preventiva em prisão domiciliar, sob o argumento que possui 04 

(quatro) filhos menores que necessitam de seus cuidados.

Às fls. 450/454, foi certificado que a acusada Aline da Silva Rodrigues foi 

devidamente citada.

A fls. 461, Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças substituiu a 

prisão preventiva de Tatiane Rosa da Silva por prisão domiciliar.

Às fls. 598/611, a Defesa de Gefferson Campos Carvalho apresentou 

resposta à acusação e, requereu a revogação da prisão preventiva.

Às fls. 616/618, foi certificado que o acusado Marcos Rogério Pereira de 

Oliveira foi devidamente citado.

A fls. 620, a Defensoria Pública do Estado na defesa de Marcos Rogério 

Pereira de Oliveira apresentou resposta à acusação.

Às fls. 631/632, a Defesa de Tatiane Rosa da Silva requereu autorização 

para que possa se deslocar até a Lotérica da Comarca de Alto Garças 

para sacar o Bolsa Família do qual é beneficiária, uma vez que somente 

ela pode realizar tal saque. Outrossim, apresentou resposta à acusação.

Às fls. 644/646, o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças 

indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa de Gefferson Campos Carvalho, bem como, rechaçou todos os 

pedidos formulados pela defesa de Gefferson Campos Carvalho e Tatiane 

Rosa da Silva em resposta à acusação, além de ter postergado a análise 

do pedido de autorização para se deslocar, formulado por Tatiane Rosa da 

Silva.

Às fls. 652/653, foi certificado pelo Oficial de Justiça que o acusado 

Otávio Augusto Felício de Oliveira foi devidamente intimado para constituir 

novo advogado.

Às fls. 659/660, os acusados Marcos Rogério Pereira de Oliveira e Aline 

da Silva Rodrigues, por meio da Defensoria Pública, apresentaram reposta 

à acusação e, requerem a revogação da prisão preventiva.

Às fls. 671/672, foi certificado que o acusado Vanderlei Rosa de Araújo 

foi devidamente citado.

Às fls. 674/679, o Promotor de Justiça da Promotoria da Comarca de Alto 

Garças-MT requereu que os autos fossem remetidos a este Juízo, bem 

como, requereu que fosse intimado o patrono do acusado Otávio Augusto 

Felício de Oliveira para apresentar resposta à acusação.

Requereu, ainda, que seja nomeada a Defensoria Pública para patrocinar a 

defesa de Vanderlei Rosa de Araújo.

Por fim, manifestou pelo indeferimento dos pedidos formulados por Marcos 

Rogério Pereira de Oliveira e Aline da Silva Rodrigues. Todavia, 

manifestou-se pelo deferimento do pedido de autorização para se 

deslocar, formulado por Tatiane Rosa da Silva

 Em análise ao requerimento formulado pelo Parquet, o Juízo da Vara Única 

da Comarca de Alto Garças remeteu a presente ação penal a este Juízo.

Instado a se manifestar, o Promotor de Justiça que atua nesta comarca 

requereu que este Juízo convalide todos os atos decisórios já proferidos 

no presente feito, assim como, nos autos das medidas cautelares sob os 

códigos nº 605863, nº 605860 e nº 605861.

Por fim, requereu a apreciação do parecer ministerial de fls. 674/679.

É relatório do necessário. Decido.

I – Considerando que não há qualquer nulidade a ser sanada, RATIFICO 

todos os atos processuais praticados pelo Juízo da Vara Única da 

Comarca de Alto Garças-MT, nesta ação penal e nos incidentes 

processuais apensos (códigos nº 605863, nº 605860 e nº 605861).

II – Depreende-se do relatório que a Defesa de Marcos Rogério Pereira de 

Oliveira e Aline da Silva Rodrigues requereram a revogação da prisão 

preventiva, sob o argumento de que a segregação cautelar é 

desnecessária, em razão dos acusados possuírem residência fixa e 

trabalho lícito.

Contudo, com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que 

visa aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, foi incluído o 

parágrafo único no artigo 316, do Código de Processo Penal, que dispõe 

que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação 

cautelar a cada 90 (noventa) dias, “in verbis”:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão 

preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta 

de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se 

sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor 

da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 

(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de 

tornar a prisão ilegal.

Assim, diante do diploma supramencionado, passo à analise da 

necessidade da prisão preventiva dos requerentes e dos demais 

acusados.

Inicialmente, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela 

cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os 

pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua 

manutenção.

Desta forma, em analise ao presente caso, tenho que os pressupostos e 

fundamentos que ensejaram o decreto cautelar se encontram presentes, 

de modo que a prisão preventiva ainda se faz necessária.

 Diante disso, consigno que a decisão que decretou a prisão preventiva 

dos acusados restou plenamente fundamentada na existência da 

materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria. 

Vejamos:

 “De conformidade com o Código de Processo Penal, são requisitos para a 

decretação da prisão preventiva: a) Fumus Commissi Delicti - 

representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de 

autoria e b) Periculum Libertatis – representado por uma das hipóteses a 

seguir: b.1) garantia da ordem pública, b.2) conveniência da instrução 

criminal, b.3) garantia da aplicação da lei penal ou b.4) garantia da ordem 

econômica. No caso vertente, vislumbra-se, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de 

autoria, que se encontram estampados nos elementos probatórios 

coligidos, especialmente, nos boletins de ocorrência, depoimentos 

encartados, relatórios da Polícia Civil de Alto Garças/MT e do Núcleo de 

Inteligência da Polícia de Alto Araguaia/MT, dos resultados das buscas e 

apreensões realizadas e pelos registros obtidos por meio das 

interceptações telefônicas previamente autorizadas por este juízo. No que 

concerne aos indícios de autoria, da análise dos autos dessume-se que 

há elementos indiciários suficientes para atribuição das condutas típicas 

aos denunciados. Vejamos.

Observa-se que a ação policial iniciou-se em virtude de denúncia anônima 

de que MARCOS ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA estaria comandando o 

tráfico de drogas, operando em um lava jato denominado “Skinão”, o que 

ensejou a distribuição dos autos de cód. 60223. Após o deferimento de 

interceptação telefônica nos autos supramencionados, foram identificados 

outros integrantes da associação, bem como o modus operandi do 

fornecedor principal, o presidiário VANDERLEI ROSA DE ARAÚJO, 

conforme relatórios do Núcleo de Inteligência, anexo àqueles autos (cód. 

60223 – ref. 02). Segundo os relatórios da investigação (fls. 66/111– 

autos de cód. 60223 e fls. 407/613 dos presentes autos), as atividades 

são organizadas e distribuídas entre os integrantes da associação, como 

abaixo descritas.

VANDERLEI ROSA DE ARAÚJO, vulgo “Baby Sauro” ou “Dilei”, integrante 

da facção criminosa “Comando Vermelho”, mesmo estando recolhido na 

Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá/MT, 

comanda a disseminação da substância entorpecente nesta Comarca, 

demonstrando a ousadia do agente na prática do delito e sua 

periculosidade concreta (fls. 407/613). Corrobora a assertiva acima a 

vasta lista de antecedentes criminais do denunciado, retirada do Sistema 

informatizado Apolo, a qual registra guia de execução penal ativa, em 

trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, sob os autos de cód. 146314, bem 

como diversos processos em andamento.

TATIANE ROSA DA SILVA, convivente de “Baby Sauro”, seria 

responsável pela atividade financeira da organização, efetuando saques e 

depósitos de dinheiro proveniente da mercancia ilícita – fl. 443. Por meio do 

relatório apresentado às fls. 389/391, observa-se que após deferimento 

da medida de busca e apreensão no domicilio da acusada, houve 

apreensão de valores e veículos, supostamente oriundos da prática do 

comércio ilícito de drogas. A denunciada ainda é apontada como 

distribuidora de substâncias ilícitas a MARCOS ROGÉRIO, vulgo “Véião”, a 

fim de garantir o fornecimento aos “lojinhas” e usuários de entorpecentes 

da cidade, sendo interlocutora de “Baby Sauro” e “Véião” – fl. 450/452. De 

igual modo, analisando os antecedentes da denunciada, observa-se que é 

contumaz na prática delitiva, ostenta executivo de pena em trâmite nesta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 348 de 744



Comarca de Alto Garças/MT, sob os autos de cód. 46193.

MARCOS ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA, vulgo “Véião”, por sua vez, se 

encontra recolhido na Cadeia Pública de Jaciara/MT, é apontado como líder 

da organização, juntamente com VANDERLEI ROSA DE ARAÚJO, sendo 

ambos suspeitos de comandarem a organização criminosa destinada ao 

tráfico de drogas (fls. 407/613). Em determinada passagem registrada, 

“Véião” lamenta a dificuldade da realização do tráfico noturno devido à 

utilização de monitoramento eletrônico – fl. 455, bem como relata que está 

cansado de exercer a função de “disciplina” (aplicação de castigo) a 

quem desobedece às ordens do Comando – fl. 467 - supervisionando a 

cidade de Alto Garças/MT, como porta-voz do crime nesta cidade – fl. 545. 

O acusado é indicado, ainda, nos autos de cód. 61350 e 60223, como 

suposto comandante da prática de furtos de veneno na região, o que se 

constata pelo boletim de ocorrência de fls. 279 e relatório de investigação 

de fls. 295/296 dos presentes. Não se diferencia dos demais, o histórico 

criminal do denunciado, estando em cumprimento de pena nos autos de 

cód. 57423 (execução criminal), também em trâmite nesta Comarca de Alto 

Garças/MT.

OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA, vulgo “Tavin”, depois da prisão 

do tio e também denunciado MARCOS ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

assumiu seu lugar no lava jato “Skinão” e continuou atuando no tráfico 

ilícito de drogas, o que motivou sua prisão em flagrante nos autos de 

inquérito n. 58/2019, em 06/05/2019, oportunidade em que foram 

apreendidas substâncias entorpecentes e materiais destinados à 

preparação, acondicionamento e comércio de drogas. De acordo com o 

relatório nº 02/2019 oriundo da interceptação telefônica (fls. 407/613), 

OTAVIO AUGUSTO, passou a fornecer entorpecentes, a mando do tio, 

para faccionados abastecerem suas "lojinhas". Assim seria o responsável 

pela difusão ilícita de entorpecentes. Consta dos autos que o denunciado 

contava com o auxílio de sua companheira, FLÁVIA ALESSANDRA 

CARVALHO BRAZ (adolescente), apontada como vendedora de 

entorpecentes, fazendo contanto com diversos usuários, inclusive, 

negava a realização de venda “fiado”, destacando que sabia do poder 

aquisitivo dos adquirentes. (fls. 420/421). Foi relatado que Otávio e Flávia, 

após manipularem, “batizarem” os entorpecentes, realizam a venda por 

meio de ligações a diversos usuários locais. (fls. 412). Registrou-se em 

certa ocasião, que OTAVIO AUGUSTO recebeu ligação de seu tio 

MARCOS ROGÉRIO, que pretendia apurar o estoque da droga (fl. 414). 

Diversas são as conversas interceptadas entre Otávio, Flávia e Marcos 

Rogério, que indicam o planejamento de crimes. Constata-se que o 

denunciado ostenta guia de execução penal ativa sob os autos de cód. 

54938, cuja tramitação segue nesta urbe, evidenciando que o mesmo faz 

da prática de delitos meio de vida.

Quanto ao denunciado GEFFERSON CAMPOS CARVALHO, vulgo 

“Geffinho”, segundo relatório apresentado (fl. 426), trabalhava com os 

alvos OTAVIO AUGUSTO, vulgo “Tavin” e MARCOS ROGÉRIO, vulgo 

“Veião”, no lava jato denominado “Skinão”, fachada para o comércio ilícito 

de entorpecentes, localizado nesta cidade de Alto Garças/MT e seria 

responsável por passar informações aos usuários acerca da venda de 

entorpecentes. Em uma das conversas interceptadas, certo indivíduo liga 

para linha telefônica de OTAVIO AUGUSTO, no entanto a ligação foi 

atendida por GEFFERSON CARVALHO, que informou que MARCOS 

ROGÉRIO estaria em Rondonópolis/MT, e que não possuíam mais estoque 

de drogas – nem “óleo” (droga pura) e nem da virada (droga manipulada). 

– fls. 426/427. Por meio da referida interceptação telefônica, registrou-se 

que o denunciado utilizou-se do aparelho celular da namorada Sammyla 

Cabral, para passar informações a usuários de entorpecentes, em certa 

oportunidade, ofereceu entorpecentes ao interlocutor Tiago – fl. 429. 

Ainda, foi registrada chamada do numeral supramencionado, em que 

Sammyla Cabral (namorada de “Geffinho”), entra em contato com 

Gefferson, e estes conversam acerca dos veículos roubados – fl. 434. Na 

sequência, Sammyla Cabral (namorada de “Geffinho”), e Neide dos Santos 

Lima (namorada de “Véião”), fazem referência a furto/roubo de um veículo 

– fl. 434/435. Os relatórios nos autos de cód. 60223 – fls. 66/11, apontam 

que MARCOS ROGÉRIO, “Véião” além de roubar/furtar veículos, 

supostamente os “esquentam”, tornando-os “finan” ou pratica algum tipo 

de falsidade documental com a participação de GEFFERSON CARVALHO.

ALINE DA SILVA RODRIGUES, vulgo “Aline Gorda”, é apontada como 

integrante da organização criminosa, revendedora direta aos usuários, 

exercendo a função de “lojinha” – fl. 590 e 609 dos presentes autos. 

Foram registradas ligações da acusada a Danilo da Silva Oliveira, por meio 

da qual oferece produto de furto, produtos estes que Aline recepta de 

usuários de drogas, como forma de pagamento pelo entorpecente (fls. 

592/595). Observa-se que a denunciada, nos autos de cód. 61848, foi 

presa em flagrante delito pela prática do delito previsto no art. 33, caput, 

da Lei 11.343/06, sendo apreendidas diversas substâncias 

entorpecentes, oportunidade em que lhe foi concedida liberdade 

provisória, com fixação de cautelares.

Além da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, o art. 

312 do CPP reza que, a prisão preventiva somente poderá ser decretada 

como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência 

da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o 

periculum libertatis).

Analisando o periculum libertatis, conclui-se que o elemento variável 

exigido pela lei para a decretação da prisão cautelar dos autuados também 

se encontra presente, em especial para a GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da 

justiça em face da reiteração delitiva, da reprovabilidade da conduta 

criminosa, da repercussão exacerbada na sociedade, a qual se encontra 

seriamente abalada com a prática dos delitos em apuração.

O fundamento da garantia da ordem pública é indubitável, ante o 

apontamento nos autos de que os denunciados integram Organização 

Criminosa, denominada “Comando Vermelho”, pela qual cada membro 

exerce função específica, visando o cometimento de inúmeros delitos 

(tráfico de drogas, receptação, furtos, roubos, tentativas de homicídio, 

dentro outros), a demonstrar a periculosidade ‘in concreto’ dos agentes e 

das condutas criminosas desenvolvidas. O decreto de prisão preventiva 

se legitima, também, na necessidade de interromper as atividades da 

suposta organização criminosa.”

Além disso, registro que para revisão de uma prisão preventiva, inclusive 

a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, 

após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de 

admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática 

da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, 

na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de 

Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser 

aplicadas observando-se a:

(...)

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida 

cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que 

subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a 

justifiquem.

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for 

cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 

deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar 

deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes 

do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão 

preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta 

de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se 

sobrevierem razões que a justifiquem.

Desse modo, consigno que no presente caso não vejo nenhum fato novo 

que possa modificar a situação fática dos acusados.

Acresço, ainda, que Defesa de Marcos Rogério Pereira de Oliveira e Aline 

da Silva Rodrigues aduziu, tão-somente, que possuem residência fixa e 

trabalho ilícito.

Nesse sentido, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais 

Superiores, considero que as condições pessoais, tais como 

primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não 

servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, 

devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram. 

Neste sentido cito a jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO 

CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA 

APREENDIDA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 

IRRELEVÂNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A 

imposição da segregação cautelar encontra-se devidamente 

fundamentada na garantia da ordem pública, baseada na apreensão de 

11,210kg de maconha, divididos em 20 tijolos, bem como no fato do 

Recorrente ter sido contratado por terceira pessoa, presa em 

penitenciária, para guardar a droga em sua residência até o recebimento 
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de novas ordens. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido 

de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes 

apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão 

preventiva" (HC 424.577/MS, 5.ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJ de 

26/06/2018.) 3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais 

como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - 

não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso 

estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que 

autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em 

tela. 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 100308 SP 

2018/0165439-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 

11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2018)”

No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal nº 43 do TJMT, que 

dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, 

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o 

periculum libertatis”.

Além disso, a gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelos 

acusados reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão 

preventiva.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o 

imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “fumus comissi 

delicti” e do “periculum libertatis”.

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e 

pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo 

vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Desta forma, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição 

da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acresço que observo que nenhuma medida cautelar será capaz de 

produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e 

garantia da aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva de Marcos Rogério Pereira de Oliveira e Aline da Silva 

Rodrigues e, MANTENHO a prisão preventiva dos Aline da Silva Rodrigues, 

Otávio Augusto Felício de Oliveira, Gefferson Campos Carvalho, Marcos 

Rogério Pereira de Oliveira e Vanderlei Rosa de Araújo, assim como, a 

prisão domiciliar de Tatiane Rosa da Silva, com base nos fundamentos das 

decisões de fls. 345/347 e 481, acrescidos das razões expostas neste 

“decisum”.

III – Considerando o pedido formulado pela Defesa de Tatiane Rosa da 

Silva para se deslocar até a Lotérica da Comarca de Alto Garças no dia 21 

de cada mês para sacar o valor referente o bolsa família, uma vez que, 

somente ela pode fazê-lo e, que o Ministério Público não apresentou 

nenhuma óbice, DEFIRO o requerimento formulado.

EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de intimar a acusada desta 

decisão.

IV – INTIME-SE a Defesa de Otávio Augusto Felício de Oliveira para 

apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Passado o prazo, sem qualquer manifestação, NOMEIO, desde já, a 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa do acusado, devendo o 

Defensor Público ser intimado para apresentar resposta à acusação.

V – NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar a defesa de Vanderlei 

Rosa de Araújo, devendo o Defensor Público ser intimado para apresentar 

resposta à acusação.

VI – Considerando que a acusada Tatiane Rosa da Silva não foi 

devidamente citada, EXPEÇA-SE carta precatória para sua citação.

VII – Postergo a análise da resposta à acusação apresentada por Marcos 

Rogério Pereira de Oliveira e Aline da Silva Rodrigues, para fazê-la em 

conjunto com os demais acusados.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 572438 Nr: 5261-93.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MOREIRA DUTRA, EZEQUIEL FELIPE DE 

ALMEIDA COSTA, JEFERSON PEREIRA DE JESUS, BRENDON KAIKE 

VIEIRA DUTRA, RENATO MARCELO DA SILVA, WALLYSON HENRIQUE 

CAMPOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE MT 

- OAB:, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - OAB:12818

 “Vistos etc.

1. Reitere-se o Ofício expedido à POLITEC (fls. 618), solicitando o envio do 

Exame de Corpo de Delito do acusado Wallyson Henrique Campos Oliveira, 

com a máxima urgência, consignando o prazo de 05 (cinco) dias para 

resposta.

2. DESIGNO Audiência de Instrução, em Continuação, para o dia 

09.03.2020 às 16h30min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas 

comuns Elaine Fernandes da Silva e Ana Paula da Silva, bem como 

interrogado os acusados Brendon Kaike Viera Dutra, Jeferson Pereira De 

Jesus, Wallyson Henrique Campos Oliveira, Renato Marcelo Da Silva, Silvia 

Moreira Dutra e Ezequiel Filipe De Almeida Costa.

Certifique-se acerca da distribuição e cumprimento da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Guiratinga – MT (fls. 627).

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Saem os presentes intimados.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 605865 Nr: 733-14.2019.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO AUGUSTO FELICIO DE OLIVEIRA, 

VANDERLEI ROSA DE ARAÚJO, MARCOS ROGÉRIO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, ALINE DA SILVA RODRIGUES, GEFFERSON CAMPOS 

CARVALHO, Tatiane Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - 

OAB:22053/MT.

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, bem como, 

em atenção à decisão de fls. 801/806v., impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a defesa de OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE 

OLIVEIRA para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107078 Nr: 17538-07.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ALI DE PAULA, JAEDER BATISTA 

CARVALHO, ARILDO CANDIDO DE SOUZA, ANTONIO JOÃO DE 

CARVALHO JUNIOR, ALESSANDRO PERES PEREIRA, FRANK BARBOSA 

CARNEIRO JUNIOR, O ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO ROMANI NETTO - 

OAB:256792/SP, ALICE RIBEIRO DA LUZ - OAB:293710/SP, ANTONIO 

SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - OAB:124.516, AROLDO 

FERNANDES DA LU - OAB:9492, AROLDO FERNANDES DA LUZ - 

OAB:9492, BEATRIZ OLIVEIRA FERRARO - OAB:285552/SP, BIANCA 

DIAS SARDILLI - OAB:299813/SP, BRUNO REDONDO - OAB:273.293/SP, 

BRUNO SALLES PEREIRA RIBEIRO - OAB:286.469/SP, CARLOS 

ALEXANDRE SOUZA CARVALHO MIGUEL - OAB:OAB/SP, CARLOS 

ARTUR ANDRÉ LEITE - OAB:94555/SP, CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16020, DANIELLE DE OLIVEIRA MARIUZZO - 

OAB:304267/SP, DENISE PROVASI VAZ - OAB:220.359 SP, EDUARDO 

ALBUQUERQUE PARENTE - OAB:174081/SP, EDUARDO BARROS 

MIRANDA PÉRILLIER - OAB:119157/RJ, EDUARDO PERES SALUSSE - 

OAB:117614/SP, EVELISE BARBOSA PEUCCI ALVES - OAB:, FABIO 

PEUCCI ALVES - OAB:174.995-SP, FERNANDA LEMOS GUIMARÃES - 

OAB:285643/SP, FLÁVIA MORTARI LOTFI - OAB:246694/SP, 

GUILHERME ALFREDO DE MORAES NOSTRE - OAB:130665/SP, 

jaderson rocha reinaldo - OAB:24389/0, JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6012, LEANDRO 

NOGUEIRA DA SILVA - OAB:267.189 SSP, LEONARDO FERREIRA LEITE 

- OAB:242364/SP, LEONARDO MAGALHAES AVELAR - OAB:221.410, 

LUCIANA ZANELLA LOUZADO - OAB:155560/SP, LUDMILA ALMEIDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 350 de 744



PREIRA DE SENA - OAB:12067, LUÍSA MORAES ABREU FERREIRA - 

OAB:296639/SP, MARCELO KLUG VIEIRA - OAB:138970/sp, MARIANA 

CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:16861, MAURO CÉSAR 

BULLARA ARJONA - OAB:119.238-SSP, NICOLE TRAUCZYNSKI - 

OAB:299513/SP, RENATA RAMOS RODRIGUES - OAB:124.074/SP, 

Rosmeri Valduga - OAB:11550, SÉRGIO RICARDO NETTI MARANGONI 

- OAB:117752/SP, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212, UEBER 

ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464, 

WILSON PINHEIRO JABUR - OAB:173084/SP

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. LUIZ 

EDUARDO BILIBIO PIVA – OAB/MT 16.290 para que compareça na Sétima 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com o objetivo de retirar a 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436618 Nr: 12930-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOS REIS, 

PERMÍNIO PINTO FILHO, GIOVANI BELATTO GUIZARDI, MOISES DIAS DA 

SILVA, LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON, JULIANO JORGE HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:44869, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, HELIO 

NISHIYAMA - OAB:12919, Jenyffer Kelle Pereira Bassan - 

OAB:19.661, LAURA AMARANTA DE ALMEIDA LIMA - OAB:21.631, 

LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609/DF, LUIZ ALBERTO 

DERZE V. CARNEIRO - OAB:15.074, MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:13.582, PERMINIO PINTO NETO - 

OAB:20.829-A, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985, RICARDO 

VIEGAS DE SOUZA GOMIDE - OAB:24.724/O, RODRIGO DE BITENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26966, SAMUEL CATTINI DE MELLO - 

OAB:22805/O, SCHINAIDER BONFIM GOMIDE - OAB:18350, SUELI 

GRAMINHO DA SILVA - OAB:18.432-E, SUELI GRAMINHO FRIGERI - 

OAB:25.128, VALBER MELO - OAB:8.927/MT, WAGNER 

VASCONCELOS MORAES - OAB:15.244, WLADIA BULHOES GUIZARDI - 

OAB:14557

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR os advogados de 

defesa dos Acusados FÁBIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOS REIS, MOISES 

DIAS DA SILVA e JULIANO JORGE HADDAD para que se manifestem 

acerca da ratificação ou retificação das alegações finais apresentadas, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ratificação tácita.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-505 BUSCA E APREENSÃO INFÂNCIA E 

JUVENTUDE

Processo Número: 1008253-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. L. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. S. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1008253-53.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ANA 

BENEDITA LEVENTI DE ALCANTARA REQUERIDO: HELENO RODRIGO 

SILVA DE AQUINO PJe nº 1008253-53.2020.8.11.0041. VISTOS. Trata-se 

de pedido de “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CRIANÇA C/C 

GUARDA”, ajuizada por ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCANTARA, em 

desfavor de HELENO RODRIGO SILVA DE AQUINO, requerendo a 

concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a busca e 

apreensão das crianças HELENA ALCANTARA AQUINO (05 anos) e DAVI 

DE ALCANTARA AQUINO (08 anos), filhos das partes e a fixação da 

guarda da mesma de maneira unilateral a seu favor. Visando corroborar 

seu pedido alega que o requerido não cumpre com o acordo de visitas, já 

que o mesmo “busca os menores em datas não estipuladas, não marca e 

nem avisa a requerente que vai buscar os menores e se recusa a 

entrega-los”. (sic). Aduz que “no dia 16/12/2019 após passar o final de 

semana com os menores, o requerido não os levou para escola e 

comunicou à coordenadora que não voltariam para escola no referido 

ano”. E que, na mesma data, o requerido registrou boletim de ocorrência 

alegando maus tratos da requerente na DEDICA, narrou que os filhos 

menores sofreram agressões físicas “há uns 15 dias”, que o Davi fora 

agredido fisicamente com uma cadeira que ficou hematoma no bumbum. 

(sic). Entretanto, a requerente garante ser uma mãe “responsável pelos 

cuidados com os filhos, levando os menores ao médico, dentista e escola, 

participando de todas reuniões escolares, sempre foi uma mãe zelosa, 

cuidadora e amorosa”. (sic). Argumenta, por fim, que “o requerido está 

apenas punindo-a pelo fim do relacionamento” e que “está extremamente 

abalada emocionalmente, pois nunca ficou tanto tempo longe dos filhos” 

(sic, Id 29570384). Inicialmente, há que se salientar que em ações que 

versam sobre interesse de menores, como no caso em questão, o julgador 

deve observar um conjunto de fatores a fim de propiciar o bem estar das 

crianças, para então, perquirir-se acerca da existência dos requisitos 

exigidos para o deferimento da tutela jurisdicional de urgência requerida, 

conforme dicção do art. 300, do Código de Processo Civil. Sabe-se, ainda, 

que com o advento do CPC/2015, a tutela cautelar foi enquadrada como 

espécie de tutela provisória de urgência, tendo como pressupostos a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do art. 294 e seguintes do novo CPC. No caso dos 

autos, a despeito das alegações da requerente, tenho que não há como 

apreciar o pedido de concessão de tutela de urgência, antes da produção 

de maiores provas. Isto porque, conforme busca no sistema do site do 

TJMT tramita perante este Juízo “Ação de reconhecimento e dissolução de 

união estável c/c guarda, alimentos, regulamentação de visitas e partilha 

de bens e dívidas” (código 581415), na qual foi deferida parcialmente a 

tutela para arbitrar os alimentos provisórios no montante de 1 (um) salário 

mínimo, e que, em razão do descumprimento desta decisão liminar, a 

requerente ajuizou a “Ação de Execução de Alimentos” nº 

1046467-50.2019.8.11.0041. Naqueles autos [código 581415], afora o 

deferimento da tutela provisória, este juízo homologou o acordo somente 

referente à união estável entre as partes, encontrando os demais pedidos 

– guarda das filhas e o estabelecimento da residência fixa na casa da 

autora - pendentes de análise por este juízo, tendo em vista que os autos 

se encontram em carga para manifestação do Ministério Público. De outro 

lado, não se pode olvidar dos fatos – narrados pela própria requente na 

inicial – de que o requerido registrou boletim de ocorrência alegando maus 

tratos e que as crianças sofreram agressões físicas por parte da mãe. 

Portanto, diante de alegações de ambas as partes do exercício da guarda 

de fato da criança, bem como, de melhores condições para o exercício da 

guarda e tendo em vista a necessidade de maiores esclarecimentos, bem 

como, de resolução urgente do conflito narrado nos autos, determino, com 

urgência, a realização de estudo psicossocial do caso pela Equipe 

Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, a ser 

realizado na residência das partes, devendo trazer relatório do estado 

social e psicológico das partes, bem como, as condições tanto da 

requerente quanto do requerido para o exercício da guarda da criança e 

direito de convivência, no prazo de 10 (dez) dias. Notifique-se à Equipe 

Multidisciplinar para a realização do Estudo Psicossocial do caso no prazo 

acima indicado, devendo observar os itens acima especificados que 

necessitam de especial atenção. DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO, nos moldes do art. 694 e art. 695, ambos do Código de 

Processo Civil, para o dia 23.3.2020, às 14h00min. CITE-SE o requerido, e 

INTIMEM-SE as partes para comparecerem na audiência acima designada. 

CONSIGNE-SE, que o não comparecimento injustificado da parte 

requerente, ou requerida, à audiência de conciliação, será considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com multa, nos 

termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como, que no ato as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo. CONSIGNE-SE, ainda, 

que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 
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quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC), bem como de que, não havendo acordo, o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou ainda, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo RÉU, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do CPC). OBSERVE-SE o disposto no art. 

695 do CPC, que determina nas ação de família, que “o mandado de 

citação conterá apenas os dados necessários para a realização da 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

momento” (§1.º), devendo a citação ser feita na pessoa do réu (§3º) e 

com antecedência de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência 

(§2º). CIÊNCIA à Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher e ao 

Ministério Público. Intime-se, pessoalmente, a requerente. Às providências. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-505 BUSCA E APREENSÃO INFÂNCIA E 

JUVENTUDE

Processo Número: 1008166-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1008166-97.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ISLEUDA 

DOS SANTOS SOUSA REQUERIDO: MANOEL RAMOS DE SOUZA VISTOS. 

Trata-se de “AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C GUARDA, ALIMENTOS E VISITAS”, ajuizada por ISLEUDA 

DOS SANTOS SOUZA, por si e representando suas filhas Y.S.S e B.S.S, 

em desfavor de MANOEL RAMOS DE SOUZA pretendendo, em sede de 

tutela de urgência, a fixação dos alimentos devido às filhas no equivalente 

a 58% (cinquenta e oito) do salário mínimo vigente no país. Acompanham a 

inicial de Id 29555074, os documentos de Id 29555076. Vieram os autos 

conclusos para decisão. EIS O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Acolho as justificativas apresentadas pela autora que, inclusive, 

está representada pela Defensoria Pública Estadual, para justificar a sua 

impossibilidade de recolhimento das custas processuais sem prejuízo do 

seu sustento, razão pela qual, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, 

nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil. Processe-se em 

Segredo de Justiça (art. 189, II, CPC). PROMOVAM-SE as anotações 

necessárias, em relação aos benefícios da Justiça Gratuita e segredo de 

justiça deferidos e ao procedimento das ações de família (art. 693 e 

seguintes, do CPC). Passo a analise do pedido de tutela de urgência, para 

a fixação da obrigação alimentícia do requerido em favor das duas filhas 

do casal, ambas com 8 (oito) anos de idade. Ao tratar da tutela de 

urgência, o artigo 300, caput, do CPC, estabelece como requisitos para a 

sua concessão à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, estabelecendo ainda em seu § 3.º, a 

impossibilidade de concessão quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso dos autos, pretende a autora a fixação 

da obrigação alimentícia devida às filhas do casal no equivalente a 58% 

(cinquenta e oito) do salário mínimo vigente no país. Com efeito, nos 

presentes autos, verifico a prova inequívoca da relação de parentesco 

(certidões de nascimento de Id 29555076), restando indubitável o dever de 

sustento do requerido em relação aos filhos, nos termos dos artigos 1694 

e 1696 do Código Civil. As necessidades das alimentadas são presumidas 

em razão de sua idades (ambas com 08 anos), já as possibilidades do 

requerido não ficaram demonstradas, cingindo-se a autora a asseverar 

que ele trabalha como comerciante. No entanto, a despeito da ausência de 

demonstração das possibilidades do requerido é certo que a prole não 

pode ficar a mercê apenas dos recursos proporcionados pela genitora, 

devendo ser fixado a título de alimentos, ao menos, um valor que possa 

suprir as necessidades básicas das filhas. Ademais, em se tratando de 

antecipação da tutela, pedido passível de renovação a qualquer tempo, o 

valor dos alimentos poderá ser novamente apreciado, bastando, para 

tanto, que venham aos autos elementos suficientes de convicção que 

justifiquem nova redefinição do quantum. Dito isto e considerando a 

quantidade de filhas das partes, visando à garantia do bem estar das 

crianças, até que haja maior produção de provas nos autos, o que se dará 

por meio da realização de estudo psicossocial e formação do contraditório 

com a citação do réu, DEFIRO A TUTELA PRETENDIDA PARA ARBITRAR 

OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, no valor equivalente a 58% (cinquenta e 

oito) do salário mínimo vigente no país, quantia correspondente a R$ 

608,42 (seiscentos e oito reais e quarenta e dois centavos), que se 

mostra adequado ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, a 

ser pago pelo réu MANOEL RAMOS DE SOUZA, em favor de suas filhas 

menores. Saliento que tal valor deverá ser corrigido de acordo com a 

variação do salário mínimo e, ser pago até o dia 10 de cada mês, a partir 

da citação, por meio de depósito na conta poupança da representante 

legal das alimentadas, Sra. ISLEUDA DOS SANTOS SOUZA, portadora do 

CPF nº 039.091.081-30, qual seja, conta poupança nº 1017750-2, agência: 

0417-0, Banco Bradesco. Em acolhimento à alegação da autora de que os 

filhos, desde a data da separação, estão sob sua guarda física, 

mantenho, em sede de cognição sumária a situação de fática, 

estabelecendo o direito de convivência do requerido em domingos 

alternados, devendo o requerido buscar as filhas na casa da genitora às 

12h00 e devolvendo-as até as 17h00, no mesmo local. Entendo que essa 

é a situação de fato que deve ser preservada em sede de sumária 

cognição, diante do contexto probatório até o momento demonstrado nos 

autos, ou seja, até a formação do contraditório, já que, nova modificação 

na guarda e ausência de fixação dos alimentos provisórios, poderiam 

acarretar prejuízos de toda a ordem às crianças. DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, 

para o dia 23.3.2020, às 13h30. DETERMINO que a Equipe Multidisciplinar 

deste Juízo realize Estudo Psicossocial do caso, no prazo impreterível de 

30 (trinta) dias, na residência das partes, observando as suas condições 

para o exercício da guarda e direito de convivência com as filhas, bem 

como, as possibilidades do requerido e as necessidades das filhas. 

CITE-SE o réu e INTIMEM-SE as partes para comparecerem na audiência a 

ser designada. CONSIGNE-SE, que o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou do réu, à audiência de conciliação, será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com multa, nos 

termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como, que no ato as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo. CONSIGNE-SE, ainda, 

que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo requerido, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo contestada a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC). OBSERVE-SE o 

disposto no art. 695 do CPC, por se tratar de ação de família, em especial 

ao seu §1º que consta que “o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários para a realização da audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer momento”, devendo a citação ser 

feita na pessoa do réu (§3º) e com antecedência de 15 (quinze) dias da 

data designada para a audiência (§2º). No mandado de citação deverá 

constar, também, a intimação do réu, quanto aos alimentos provisórios 

fixados e que estes são devidos desde a citação (art. 13, §2º, da Lei de 

Alimentos) e podem ser quitados por meio de depósito na conta poupança 

da representante legal dos alimentados. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário e a Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher. CIÊNCIA 

ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002750-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MOZART MARCELO GOUVEIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1002750-51.2020.8.11.0041. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE 

BENS, GUARDA, VISITAS, ALIMENTOS E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por Leidiane Silva do Espirito Santo, em 

nome próprio e representando o menor N. G. S. G., em face de Mozart 

Marcelo Gouveia, devidamente qualificados – id. 28327401. A autora 

pleiteia, em sede de tutela provisória de urgência, o deferimento de 

alimentos provisórios em favor do infante, no valor de 30% (trinta por 

cento) dos rendimentos líquidos do requerido, além de bloqueio de 50% 

(cinquenta por cento) de todas e quaisquer contas bancárias inscritas no 

CPF do requerido, bem como que seja oficiado do DETRAN/MT e os 

Cartórios de Registros de Imóveis de Cuiabá para restrição dos bens 

registrados em nome do requerido. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO e DECIDO. DEFIRO a gratuidade da justiça, com fundamento 

nos arts. 98 e seguintes do CPC. RECEBO a Inicial na forma posta em 

Juízo. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, em cumprimento ao 

disposto no art. 189, inciso II, CPC. Para a concessão da tutela de 

urgência, de acordo com o art. 300 do CPC, necessário se faz a presença 

da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A teor do disposto no §2º do art. 300 do CPC, é admitida a 

concessão da tutela de urgência, inclusive sem a oitiva da parte contrária, 

pelo que passo à análise do pedido de tutela de urgência de guarda 

provisória compartilhada do menor. Pois bem. Conforme noticiado pela 

parte autora, da união das partes adveio um filho menor (N. G. S. G.), que 

se encontra sob a guarda de fato da requerente após a separação das 

partes, sendo que a autora não se opõe ao compartilhamento da guarda 

da criança. In casu, a probabilidade do direito restou configurada diante do 

próprio direito material de ambos os genitores propiciarem a educação e 

criação do filho, corroborando-se que, ao menos neste momento, não há 

qualquer fato que desabone a conduta das partes como genitores do 

infante. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também 

restou configurado. Isto porque, o rompimento do vínculo existente entre o 

menor e seus pais se mostra temerário, especialmente considerando a 

tenra idade do infante (nove anos), o que impõe a participação e convívio 

rotineiro de ambos os genitores. Ademais, ressai da própria 

Recomendação nº 25 do CNJ e da previsão da Lei 13.058/2014 que a 

guarda dos filhos menores deverá, em regra, ser realizada de forma 

compartilhada, o que remete à presunção de que pai e mãe são aptos para 

o exercício da guarda, o que vislumbro no caso em tela. Desta forma, 

DEFIRO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, deferindo a GUARDA 

PROVISÓRIA do menor N. G. S. G.,, a ser exercida de forma 

COMPARTILHADA entre os genitores, fixando a residência da genitora 

como residência fixa do menor. Ainda, REGULAMENTO O DIREITO DE 

CONVIVÊNCIA DO REQUERIDO AO FILHO MENOR nos seguintes termos: - 

em finais de semanas alternados, podendo o requerido buscar o filho ou 

na residência da genitora, na sexta-feira, às 18h00min, ou no colégio, 

após o término do período letivo (quando houver), devolvendo o menor no 

domingo subsequente, na residência da genitora, até às 19h00min; - no 

aniversário da criança, bem como em outras datas que se repetem 

anualmente, a criança ficará com o pai nos anos pares e com a mãe nos 

anos ímpares; - no dia dos pais e no aniversário deste (pai), a criança 

ficará em companhia dele, e, no dia das mães e aniversário desta (mãe), a 

criança ficará em companhia dela; - nos anos ímpares, a criança passará 

o natal em companhia do pai e o ano novo em companhia da mãe, 

invertendo-se a data festiva no ano imediatamente seguinte; - nas férias 

da criança, passará metade com o pai e a outra metade com a mãe, e, nos 

anos pares, a primeira metade será com a mãe, ficando o pai com a 

segunda metade. Não há impedimentos para que as partes de comum 

acordo, em determinada situação ou data, modifiquem o que ficou aqui 

estabelecido, ficando, no entanto, cientes, de que em caso de desacordo, 

prevalecerão as condições aqui estabelecidas. Por oportuno, saliento que 

o requerido deverá adotar as cautelas necessárias para que o exercício 

do direito de convivência não implique em descumprimento das medidas 

protetivas deferidas nos autos de cód. 1001101-51.2020.8.11.0041, 

podendo se valer de parente ou pessoa de confiança de ambos os 

genitores para intermediar a busca e entrega do filho menor. Noutro giro, 

passo a analisar o pedido de ALIMENTOS PROVISÓRIOS: Conforme norma 

esculpida no art. Art. 1694 do Código Civil, in verbis: “Podem os parentes, 

os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que 

necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, 

inclusive para atender às necessidades de sua educação. §1º Os 

alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Ainda, preconiza o art. 

1.695 do Código Civil que “são devidos os alimentos quando quem os 

pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à 

própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem 

desfalque do necessário ao seu sustento”. De igual forma, nos termos do 

art. 229 do Constituição Federal: “os pais têm o dever de assistir, criar e 

educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. No caso dos autos, 

tenho que a necessidade alimentar do menor é presumida, considerando a 

tenra idade do mesmo, aliado ao fato de que restou comprovadamente 

atribuída a paternidade do requerido ao menor (certidão de nascimento de 

id. 28327416); no que tange a possibilidade do trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, esta resta evidenciada, 

inclusive no contexto social, já que a responsabilidade dos genitores em 

relação ao filho é solidária, o que impõe a contribuição mínima do 

requerido; ainda, a proporcionalidade entre as necessidades do filho 

menor e a possibilidade do genitor também será observada, de modo que o 

quantum fixado supra as necessidades do infante, sem prejudicar a 

própria subsistência do requerido, restando consubstanciado, pois, o 

pressuposto da probabilidade do direito. No que concerne o pressuposto 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também restou 

satisfatoriamente comprovado, mesmo porque a necessidade alimentar é 

urgente, impondo-se de imediato a contribuição do requerido no sustento 

do filho, ante a responsabilidade solidária dos genitores, preservando-se, 

por corolário, o princípio da dignidade da pessoa humana ao se tutelar as 

necessidades mínimas do infante. Destarte, com fundamento no art. 4º da 

Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos) c/c art. 693, parágrafo único, do CPC, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA e, sopesando 

o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade no caso em tela, 

não dispondo de maiores elementos neste momento de cognição sumária, 

FIXO ALIMENTOS PROVISÓRIOS em um salário mínimo, mediante a 

variação deste, atualmente equivalente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e 

cinco reais), com a finalidade de atender as necessidades básicas do 

menor, a serem pagos até todo dia 10 (dez) de cada mês, mediante 

depósito na seguinte conta bancária: Banco Caixa Econômica Federal, 

agência nº 1681, conta poupança nº 00010328-7, operação 013, de 

titularidade de LEIDIANE SILVA DO ESPIRITO (CPF: 028.378.151-36). De 

igual forma, as despesas extraordinárias com o menor (médicas, 

odontológicas, escolares, etc.) deverão ser divididas entre as partes, em 

igual proporção, desde que devidamente comprovadas. Esclareço, por 

oportuno, que não há como fixar os alimentos no quantum pleiteado pela 

autora, notadamente ao se considerar a inexistência de provas concretas, 

ao menos neste momento, de que o requerido possui capacidade de arcar 

com um valor maior, sem prejuízo de sua própria subsistência. Outrossim, 

no que tange o pedido liminar de BLOQUEIO DE VALORES, importante 

tecer algumas considerações. Inicialmente, há que se ressaltar que não há 

como este Juízo determinar todo e qualquer bloqueio de valores 

constantes em eventuais contas bancárias do requerido, sobretudo em 

razão da ausência de identificação preliminar acerca da natureza jurídica 

de eventual valor bloqueado, já que, a depender da natureza jurídica da 

pecúnia, a autora pode não ter direito de partilha sobre o valor, 

considerando a existência de normas pré-estabelecidas que excluem, de 

plano, o direito de partilha/meação, como por exemplo, a norma 

preconizada no art. 1659 do Código Civil. Entretanto, ressai dos autos que 

o requerido teria recebido um determinado valor a título de indenização, e 

que tal percepção de valores teria se dado ainda durante a união estável 

das partes, conforme consta dos documentos de id. 28328142, referente 

a ação que tramitou perante a 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, o que, nesse 

caso, em que houve a mínima individualização do valor e declaração de 

sua natureza, seria cabível o bloqueio parcial de valores. Nessa ordem de 

ideias, entendo que a probabilidade do direito restou configurada diante do 

próprio direito material da requerente em receber a sua meação dos 

valores adquiridos durante a união das partes, em razão da sua 

comunicabilidade no regime de comunhão parcial de bens, o qual é o 

regime de bens geral para as uniões estáveis, a míngua de outra escolha 

pelas partes. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

também restou configurado, posto que caso não seja tomada nenhuma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 353 de 744



providência visando o resguardo da pretensão de partilha, a requente 

poderá sofrer danos irreparáveis, comprometendo, pois, o resultado útil do 

presente processo, que objetiva a efetiva partilha de valores/bens/dívidas. 

Desta forma, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA pleiteada, pelo que passo, nesta oportunidade, aos atos 

referentes ao bloqueio do valor de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e 

cinco mil reais), ou seja, metade do valor que a autora alega que o 

requerido tenha recebido, em eventuais contas bancárias registradas no 

número do CPF do requerido. Proceda-se a realização de PENHORA "ON 

LINE", com busca no Sistema BACENJUD. Noutro giro, com relação aos 

eventuais veículos pendentes de partilha, fora procedida consulta ao 

Sistema RENAJUD pelo número do CPF de ambas as partes e procedida a 

restrição do veículo jeep renegade, conforme extrato anexo, o qual se 

encontra registrado em nome do requerido. Saliento, por oportuno, que em 

consulta ao CPF da autora, não fora encontrado nenhum veículo 

registrado no nome da mesma, consoante extrato anexo. Ainda, com 

relação ao pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis, verifico que ressai dos autos indícios de que o requerido 

pretende a venda dos imóveis que a autora pretende que sejam 

partilhados, conforme consta das fotografias colacionadas na 

manifestação de id. 29463755. Desta forma, por se tratarem de imóveis 

pendentes de partilha e, portanto, litigiosos, a fim de salvaguardar eventual 

direito de partilha da requerente, entendo prudente o deferimento da 

medida pleiteada, com fundamento no art. 24, inciso II e seu parágrafo 

único, da Lei nº 11.340/06. Nessa ordem de ideias, DETERMINO a 

PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA AO REQUERIDO PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS 

E CONTRATOS DE COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE 

COMUM DO CASAL/DO REQUERIDO, devendo ser oficiado aos Cartórios 

de Registro de Imóveis de Cuiabá (2º, 5º, 6º e 7º Serviços Notariais) 

acerca da presente restrição, requisitando a indisponibilidade dos bens 

registrados em nome do requerido, em razão da tramitação da presente 

ação. No mais, determino o devido acompanhamento pela Equipe 

Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado social e psicológico das partes, bem como 

outras condições observadas, no prazo de 40 (quarenta) dias. 

Notifique-se à Equipe Multidisciplinar. DESIGNO Audiência de Conciliação 

para o dia 30/04/2020 às 15h30min, nos termos do art. 334 c/c art. 695 e 

seguintes do CPC. Consigno que referida audiência de conciliação será 

presidida por esse Magistrado, esclarecendo as partes às vantagens da 

autocomposição do litígio e realizando os procedimentos necessários a 

busca do consenso, conforme previsto no Provimento nº 09/2016 – 

Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os 

procedimentos para designação de audiências de conciliação e mediação 

nos termos do Novo Código de Processo Civil. CITE-SE/INTIME-SE o 

requerido dos termos da presente demanda, para contestar no prazo de 

15 (quinze) dias, salientando que o prazo para apresentar contestação 

fluirá a partir da audiência de conciliação designada nesta oportunidade, 

caso esta não seja exitosa, nos termos do art. 335 do CPC, bem como, de 

que se não houver apresentação de contestação no prazo legal, será o 

requerido considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações 

apresentadas pela parte autora - art. 344 do CPC. Atente-se para o 

disposto no art. 695 do CPC, por se tratar de ação de família, em especial 

ao seu §1º que consta que “o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários para a realização da audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer momento”, devendo a citação ser 

feita na pessoa do réu (§3º) e com antecedência de 15 (quinze) dias da 

data designada para a audiência (§2º). EXPEÇA-SE Termo de GUARDA 

COMPARTILHADA, intimando-se as partes para assinatura. INTIME-SE a 

requerente, por meio de seu patrono – via DJE. Consigno, por oportuno, 

que o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa, nos termos do §8º do art. 334, do 

CPC, bem como que no ato as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos, conforme previsto no §9º do 

mesmo artigo. Realizada a busca no Sistema BACENJUD, conclusos para 

consulta dos eventuais bloqueios realizados. Ciência ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020. 

JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1038888-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

D. C. S. D. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. S. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1038888-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DANIELA CRISTINA SOARES DE MOURA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: JOSE MAURO SOARES DE 

MOURA VISTOS. SENTENÇA. A vítima DANIELA CRISTINA SOARES DE 

MOURA, já qualificada nos autos em epígrafe, ingressou com pedido de 

providências requerendo a concessão de medidas protetivas previstas na 

Lei 11.340/2006 em desfavor de JOSÉ MAURO SOARES MOURA pela 

prática de violência de gênero. Em 07 de novembro de 2018, foram 

deferidas várias medidas protetivas em favor da autora, das quais a vítima 

não foi intimada pessoalmente (Id. 16655835), e o requerido intimado via 

edital (Id. 21994905). Consta certidão de tentativa de contato com a vítima, 

que restou infrutífero. (Id. 27486036). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Conforme acima relatado, diante das diversas tentativas de 

localização da vítima para manifestar sobre a intenção de manutenção das 

medidas bem como observando-se ainda o lapso temporal transcorrido 

sem qualquer fato novo ou possibilidade de contato com a requerente, 

carece a necessidade de manutenção das medidas de urgência. Insta 

consignar que o deferimento de medidas protetivas de urgência não está 

condicionado a um processo principal, uma vez que elas podem ser 

pedidas pela ofendida, aplicadas isolada ou cumulativamente, substituídas, 

revogadas e revistas, a qualquer tempo, sempre que os direitos 

reconhecidos na Lei 11.340/2006 forem ameaçados ou violados (art. 19, § 

2º, da referida Lei). Assim, não obstante os esforços empenhados, nos 

autos, para a localização das partes, fica configurada a falta de interesse 

da requerente na persecução da ação. Isto posto, diante da ausência de 

interesse nas cautelares deferidas, REVOGO as medidas protetivas e com 

fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente ação, sem resolução de mérito. CIÊNCIA ao Ministério Público e 

a Defensoria Pública Criminal. Após, observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se os autos. Publique-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de dezembro 

de 2019. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1055538-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

I. R. D. L. T. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. P. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1055538-76.2019.8.11.0041. Vistos. Defiro o 

pedido de habilitação da parte requerente de id. 27282367, bem como da 

parte requerida de id. 26679141. Procedam-se as anotações necessárias. 

Entretanto, esclareço que não há que se falar em assistência de 

acusação nos presentes autos, posto que a comprovação da ocorrência 

ou não dos crimes imputados ao requerido será oportunamente discutido 

na eventual Ação Penal a tramitar nesta Especializada, não comportando, 

por ora e nestes autos, qualquer discussão de mérito da seara criminal. 

No mais, considerando o petitório de id. 27522328 e a Reposta Escrita de 

id. 27223305 apresentados pelo requerido, INTIME-SE a requerente, por 
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meio de seu patrono – via DJE, para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Com o transcurso do prazo supra, certifique-se e 

conclusos, inclusive para homologação do acordo entabulado entre as 

partes – id. 27554410. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. 

JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1027744-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UECIRLANDIO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DORILEO SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT19146 (ADVOGADO(A))

LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA OAB - MT20711/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1027744-17.2018.8.11.0041. Vistos. 

Considerando que a autor interpôs o Recurso de Apelação de id. 

29253463, inclusive com a apresentação de suas razões recursais, 

INTIME-SE a apelada, por meio de seus patronos – via DJE, para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal, conforme previsto no art. 

1.010, §1º, do CPC. Após as formalidades previstas no §1º e §2º do art. 

1.010 do CPC, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça deste Estado, 

independente de juízo de admissibilidade, de acordo com o art. 1.010, §3º, 

do CPC. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus patronos – via DJE. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1009146-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. G. V. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1009146-44.2020.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Requerente: ANA KAROLINE GARCIA VIRGÍLIO, Endereço: Rua 31, nº 33 - 

Quadra 38 - Bairro Três Barras, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99215-0686. 

Requerido: DIEGO DA COSTA MARTINS, Endereço: Rua T - Atrás do Posto 

de Saúde do CPA IV – Bairro Jardim Brasil, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

99262-8951. VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por ANA KAROLINE GARCIA VIRGÍLIO nos termos do art. 18 da 

Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica caracterizada em crime apenado pelo Código Penal 

(Perturbação da Tranquilidade) – B.O. 2020.60342, por parte do requerido 

DIEGO DA COSTA MARTINS, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos 

da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela 

de urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Ademais, é cediço que a palavra da requerente é suficiente 

para o deferimento de medidas protetivas, consoante Enunciado nº 45 do 

FONAVID: “as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 

11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base 

na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos 

autos”. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores, 

se existirem. Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias 

para que o exercício do direito de visitas não implique em descumprimento 

das medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa 

de confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. 

Prestação de alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 522,50 

(quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), equivalente a meio 

salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos 

alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, 

sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor 

a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de 

no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na 

Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos 

provisionais arbitrados. Afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos (art. 23, III, da Lei nº 

11.340/2006). No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que para 

cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se 

valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 

212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, 

determino o devido acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através 

do serviço psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado 

social e psicológico das partes, bem como outras condições observadas 

tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 

(quarenta) dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar 

os itens acima especificados que necessitam de especial atenção. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006), 

inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de 

divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável 

perante o juízo competente (art. 18, inciso II, da Lei nº 11.340/06). 

Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 355 de 744



apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código 

de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 

07/04/2020 às 16h30min para a realização de Audiência de Conciliação. 

CITE-SE o requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta 

escrita, nos termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por 

analogia, por se tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo 

mandado a advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, 

caso não possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a 

Defensoria Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua 

resposta escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o 

requerido deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de 

prisão. INTIME-SE o REQUERIDO (AGRESSOR/HOMEM) para que 

compareça no dia 19/06/2020 às 14h00min, para participar do Diálogo com 

Homens sobre a Cultura Machista e sobre o Ciclo da Violência na Visão 

Sistêmica, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por oportuno, 

que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de 

Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. 

Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão 

poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, determino 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial de 

Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento do feito. 

CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1009157-73.2020.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1009157-73.2020.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

Requerente: FABIOLA EDINEIA ALMEIDA PRADO, Endereço: Rua SD, s/n, 

Kinet, Bairro Canjica, Cuiabá/MT, Telefone: PREJ. Requerido: VALDINEI 

LIMA DOS SANTOS, Endereço: PREJ, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

99222-7777. VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por FABIOLA EDINEIA ALMEIDA PRADO nos termos do art. 18 

da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme 

disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em crimes apenados 

pelo Código Penal (Ameaça, Lesão Corporal e Dano) – B.O. 2020.59695, 

por parte do requerido VALDINEI LIMA DOS SANTOS, pleiteando as 

Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos 

liminares pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, 

inclusive consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a parte 

interessada demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do 

CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 

Compulsando os autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais 

depoimentos aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, a 

existência de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, 

pois, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos 

termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma 

satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da requerente. 

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico 

que os fatos narrados pela vítima em suas declarações/boletim de 

ocorrências demonstram a situação de risco em que a mesma se 

encontra, impondo a imediata intervenção estatal como meio de 

salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto agressor, 

justificando, pois, a urgência na concessão de medidas protetivas. 

Ademais, é cediço que a palavra da requerente é suficiente para o 

deferimento de medidas protetivas, consoante Enunciado nº 45 do 

FONAVID: “as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 

11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base 

na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos 

autos”. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem 

como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Importante 

esclarecer que o deferimento das medidas de proibição de contato com a 

ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o direito de visitas do 

requerido aos filhos menores, se existirem. Contudo, deverá o requerido 

adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito de visitas 

não implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas, 

podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para intermediar a 

busca e entrega dos filhos menores. Prestação de alimentos provisionais, 

que arbitro na quantia de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e 

cinquenta centavos), equivalente a meio salário mínimo, que para o 

momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter 

emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal 

limitada, devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos 

em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes 

menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do 

estudo psicossocial das partes para sua apreciação, conforme a própria 

orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. 

Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o 

exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das 

medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de 

confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. 

Separação de corpos (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 

do Código Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de 

urgência que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do 

casamento/união estável, devendo a ação principal respectiva ser 

proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. No cumprimento do mandado, o 

oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata 

de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que 

para cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de 

Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 

2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação 

supletiva. Assim, determino o devido acompanhamento pela Equipe 
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Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado social e psicológico das partes, bem como 

outras condições observadas tanto em relação ao agressor como da 

própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à Equipe 

Multidisciplinar para a realização do Estudo Psicossocial do caso no prazo 

acima indicado, devendo observar os itens acima especificados que 

necessitam de especial atenção. Comunique-se ao douto Ministério Público 

(art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006), inclusive para eventual ajuizamento da ação de 

separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de 

dissolução de união estável perante o juízo competente (art. 18, inciso II, 

da Lei nº 11.340/06). Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe sobre 

o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas Protetivas 

de urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a 

remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, segundo exigência 

contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 

do Código de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, 

para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO 

o dia 28/04/2020 às 13h00min para a realização de Audiência de 

Conciliação. CITE-SE o requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente 

resposta escrita, nos termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente 

caso por analogia, por se tratar de procedimento cautelar. Conste no 

respectivo mandado a advertência de que o requerido deverá constituir 

advogado e, caso não possua condições financeiras para tanto, deverá 

procurar a Defensoria Pública Criminal para que apresente, 

tempestivamente, sua resposta escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, 

consignando que o requerido deverá cumprir integralmente a presente 

decisão, sob pena de prisão. INTIME-SE o REQUERIDO 

(AGRESSOR/HOMEM) para que compareça no dia 19/06/2020 às 

14h00min, para participar do Diálogo com Homens sobre a Cultura 

Machista e sobre o Ciclo da Violência na Visão Sistêmica, na Sala de 

Audiências da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher da Capital. Saliento, por oportuno, que a citação/intimação 

deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao 

disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. Esclareço, desde já, que para 

cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se 

valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 

212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista 

que a urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER 

CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 370824 Nr: 11396-74.2014.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920/MT, JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB/MT 7920 - 

OAB:7920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Eduardo Gomes 

de Almeida - OAB:8.303-MT, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - 

OAB:15370, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:19512, LUIZ 

ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, RICARDO 

GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985

 VISTOS.[...] indefiro o pedido de buscas no sistema INFOJUD, efetuado 

pela requerente às fls. 1021/1022. Em relação ao pedido de intimação do 

requerido para efetuar o pagamento do valor referente à meação da 

autora em sua cota parte da herança do seu pai, mais o valor devido a 

título de honorários advocatícios, tendo em vista a demonstração da 

obrigação por meio de cópia do acórdão juntada às fls. 936/938 

(honorários advocatícios) e documentos de fls. 1005/1015 (meação sobre 

os direitos hereditários), defiro o pedido de cumprimento.INTIME-SE o 

executado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

débito no valor R$ 90.871,46 (noventa mil oitocentos e setenta e um reais 

e quarenta e seis centavos), referente à meação da exequente na 

herança do executado e aos honorários advocatícios devidos, conforme 

cálculos apresentados às fls. 995 e 1020, advertindo-o de que não 

efetuado o pagamento voluntário neste prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado no 

valor de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º do CPC e 

efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários mencionados incidirão sobre o valor remanescente da dívida 

(art. 523, § 1º, CPC). [...]. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, “caput”, CPC).Expeça-se ofício à UNICRED Mato 

Grosso, na pessoa de seu gerente jurídico Almicar Ferreira Jaime Junior, 

determinando o cumprimento do formal de partilha expedido por este juízo, 

no prazo de 15 dias, [...], ou, em igual prazo, justifique a impossibilidade de 

cumprimento juntando aos autos os extratos referente aos valores das 

aplicações (....), sob pena de responsabilização pelo descumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 583353 Nr: 25444-62.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BRISKE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA MARIA LOPES DA 

SILVA - OAB:24.253

 Ante o exposto, e não havendo mais preliminares ao mérito a serem 

decididas, e não sendo o caso de absolvição sumária do acusado 

RATIFICO o recebimento da denúncia ofertada em face de FÁBIO BRISKE 

DA COSTA.Desta feita, DETERMINO o prosseguimento da instrução 

processual.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13/03/2020 às 13h30, para a oitiva da vítima, das testemunhas arroladas 

(fls. 62), bem como para realizar o interrogatório do acusado.Com efeito, a 

teor do que dispõe o Capítulo IV do Título IV da Lei Maria da Penha, o qual 

trata da Assistência Judiciária à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, dispondo em seu artigo 27, a necessidade dela estar 

acompanhada de advogado em todos os atos processuais e em seu artigo 

28, a garantia de acesso aos serviços de Assistência Judiciária Gratuita. 

Assim, NOMEIO o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Cuiabá 

– UNIC PANTANAL, para efetuar o acompanhamento da vítima. Intimem-se 

a vítima, o acusado e as testemunhas arroladas.Intime-se o Coordenador 

do Núcleo de Práticas Jurídica da Universidade de Cuiabá – UNIC 

PANTANAL.INTIME-SE a patrona do acusado, via DJE.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Às providências. CUMPRA-SE.Cuiabá, 27 de fevereiro de 

2020.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 588701 Nr: 30288-55.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYKAEL MARQUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B, EMERSON BASTOS RIBEIRO - OAB:25503/O, THIAGO 

MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19809/O

 Ante o exposto, REJEITO a preliminar, e não havendo mais preliminares ao 

mérito a serem decididas, e não sendo o caso de absolvição sumária do 

acusado RATIFICO o recebimento da denúncia ofertada em face de 

MYKAEL MARQUES SOARES.Desta feita, DETERMINO o prosseguimento 

da instrução processual.Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 13/03/2020 às 14h00, para a oitiva da vítima, das testemunhas 

arroladas (fls.05 e 56), bem como para realizar o interrogatório do 

acusado.Com efeito, a teor do que dispõe o Capítulo IV do Título IV da Lei 

Maria da Penha, o qual trata da Assistência Judiciária à mulher em 

situação de violência doméstica e familiar, dispondo em seu artigo 27, a 
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necessidade dela estar acompanhada de advogado em todos os atos 

processuais e em seu artigo 28, a garantia de acesso aos serviços de 

Assistência Judiciária Gratuita. Assim, NOMEIO o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da Universidade de Cuiabá – UNIC PANTANAL, para efetuar o 

acompanhamento da vítima. Intimem-se a vítima, o acusado e as 

testemunhas arroladas.Intime-se o Coordenador do Núcleo de Práticas 

Jurídica da Universidade de Cuiabá – UNIC PANTANAL.INTIME-SE o 

patrono do acusado, via DJE.CIÊNCIA ao Ministério Público.Às 

providências. CUMPRA-SE.Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 427950 Nr: 3358-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT, WILLIAM 

FIGUEIREDO BARBOSA - OAB:18.756, Zirlane Franco Godoy da 

Silveira - OAB:6108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 Vistos.

Considerando que o recurso interposto pela autora não fora conhecido - 

fls. 944/946, bem como que o petitório de fls. 808/834 não se trata dos 

memoriais da requerente, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

patronos - via DJE, para apresentação de memoriais, no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias.

Com o decurso dos prazos, certifique-se e imediatamente conclusos para 

sentença, inclusive por se tratar de processo incluso na META 02 do CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 515250 Nr: 7690-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER RAMOS DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586

 VISTOS.[...].Por este motivo, REJEITO referida preliminar.Assim, superada 

a questão preliminar, entendo que a dinâmica do evento descrito na 

denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase 

preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na 

conduta do denunciado e, tampouco, a ocorrência das hipóteses do artigo 

397, caput, do Código de Processo Penal, prevalecendo, assim, neste 

momento, o princípio do in dubio pro societate.Desta feita, presente os 

indícios de autoria e materialidade, assim como estando a exordial 

acusatória em ordem e não visualizando qualquer das hipóteses do artigo 

397, caput, do Código de Processo Penal, RATIFICO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA, na forma posta em Juízo, determinando o início da instrução 

processual.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13/03/2020 às 14h30, para a oitiva da vítima, inquirição das testemunhas 

de defesa (fl.54), bem como o interrogatório do acusado.Com efeito, a teor 

do que dispõe o Capítulo IV do Título IV da Lei Maria da Penha, o qual trata 

da Assistência Judiciária à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar, dispondo em seu artigo 27, a necessidade dela estar 

acompanhada de advogado em todos os atos processuais e em seu artigo 

28, a garantia de acesso aos serviços de Assistência Judiciária Gratuita. 

Assim, NOMEIO o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Cuiabá 

– UNIC PANTANAL, para efetuar o acompanhamento da vítima. Intimem-se 

a vítima e o acusado, bem como o advogado constituído do réu, sendo 

este, via DJE.Intime-se o Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídica da 

Universidade de Cuiabá – UNIC PANTANAL.Dê ciência ao Ministério 

PúblicoÀs providencias. Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 27 

de fevereiro de 2019.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 515301 Nr: 7742-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11287, MARCO AURÉLIO MONTEIRO ARAÚJO - 

OAB:8510

 VISTOS.

RECEBO o Recurso de Apelação interposto pelo patrono do acusado às 

fls. 250/269, em seus efeitos legais, nos termos do artigo 593, I, do CPP.

Tendo em vista que, já foram apresentadas as razões recursais, 

REMETAM-SE os autos com vista ao Ministério Público para suas 

contrarrazões, no prazo legal.

Findo o prazo para apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, 

REMETAM-SE os autos à Superior Instância para reexame da matéria, nos 

termos e prazos previstos no art. 601 do Código de Processo Penal, com 

as nossas homenagens.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 462651 Nr: 2497-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDDJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547, NEUZA DA COSTA AGUILAR 

NASCIMENTO - OAB:

 Ante o exposto, verificada a existência de erro na aplicação da lei, no 

trâmite processual e/ou na aplicação do procedimento, para sanar o erro 

indicado, ACOLHO os Embargos de Declaração interpostos, dando-lhe 

efeito INFRINGENTE, por consequência, tornando SEM EFEITO a sentença 

proferida à fl. 93 e determinando o prosseguimento do feito.INTIME-SE a 

parte exequente, por meio de seu procurador – via DJE, oportunidade em 

que deverá requerer o necessário para o regular prosseguimento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos.CUMPRA-SE. Às 

providências.Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1019752-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEODATO SEABRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMELLA DOS SANTOS GOIS OAB - MT23815/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENANCIA TAIZ DE CAMARGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo: 1019752-68.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

DEODATO SEABRA JUNIOR REQUERIDO: VENANCIA TAIZ DE CAMARGO 

Vistos etc. Defiro a expedição de mandado para intimação da Exequente 

para que ela compareça na Defensoria Pública com o endereço atualizado 

do Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme pleiteado. Conste no 

mandado que o processo poderá ser extinto por abandono de causa, 

caso a Exequente não cumpra a determinação. Cumpra-se. Tatiane 

Colombo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556222 Nr: 55-75.2019.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120, VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611/MT

 Mantida a prisão nos autos de prisão em flagrante, cód. 556208, entendo, 

por hora, prejudicada a análise do presente pedido, motivo pelo qual 

postergo sua análise para após eventual soltura do requerido.

Encerrado recesso forense, distribua-se ao Juízo competente.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457899 Nr: 35194-93.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINO ARRUDA DE BOM 

DESPACHO, Rg: 26353407, Filiação: Militina Arruda de Bom Despacho, 

data de nascimento: 30/09/1989, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 

06 meses, contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.iv) em caso de não localização das partes por 

alteração de endereço, sem comunicação nos autos, proceda a intimação 

por edital, com prazo de 30 dias;v) após o trânsito em julgado, procedidas 

às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo;vi) 

extraia-se cópia da presente sentença e aporte ao feito principal 

eventualmente em trâmite.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 12 de novembro de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAMELA KRYSTYNA 

PALLOMA ZANY MIGUEL, digitei.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020

Lidiane Memória Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 474229 Nr: 14136-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA SILVA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS MEDINO POLESKI - 

OAB:9176/RO, VANESSA PINHO DA SILVA - OAB:11.183

 Vistos etc.

Considerando que, nesta data, encontro presidindo as audiênicas de 

custódia, conforme escala de revezamento estabelecida pela Portaria n. 

474/2019/GRHFC, tornando, assim, incompatível a realização do ato de 

audiência designada neste feito, também, para esta data, redesigno o ato 

para o dia 04/03/2020, às 13h00min. Saem os presente intimados.

Tratando-se de réu preso, requesite-se o réu ao Diretor do presídio 

competente para que o mesmo compareça ao ato.

Saem os presentes intimados.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que manifesta sobre as 

fls. 231 2 233.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, pelo oficial plantonista.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 556222 Nr: 55-75.2019.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120, VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido em apreço 

para confirmar a decisão de fls. 21/28, tornando-a definitiva, e manter as 

medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 02 (dois) anos, 

contados a partir do trânsito em julgado da presente.Sem custas 

processuais, pois defiro a justiça gratuita ao Requerido. Sem honorários, 

em razão da ausência de manifestação da parte contrária.Intimem-se as 

partes através de seus advogados (DJE).Cientifique-se o Ministério 

Público. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 

2020.Tatiane ColomboJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 606266 Nr: 45969-65.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE SILVA SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT 19120, MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - OAB:18898/O

 Diante do exposto, com base no artigo 316, do Código de Processo Penal, 

REVOGO a prisão preventiva do acusado Jeová Francisco de Sá, desde 

que não esteja preso por outro motivo, contudo, deverá o mesmo utilizar 

equipamento eletrônico de monitoramento para fins de fiscalização 

imediata e efetiva pelo período de 06 (seis) meses, haja vista que a lei não 

permite que o magistrado mantenha alguém perpetuamente preso ou 

cumprindo medida protetiva diversa da prisão.Ressalto, ainda, que o 

mesmo deverá cumprir as medidas cautelares que aplico com base no art. 

319 do CPP, a saber:1 – NÃO SE APROXIMAR DA VÍTIMA, MANTENDO 

UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 500 METROS DA MESMA;2 - Proibição de 

ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; 3 - Compromisso de 

comparecer a todos os atos processuais que se fizerem necessários;4 - 

Comunicar qualquer mudança de endereço.Dê-se ciência ao Ministério 

Público e à defesa.Promovam-se as baixas e anotações de estilo no 

Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.SIRVA-SE A PRESENTE 
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DECISUM COMO MANDADO, BEM COMO DETERMINO QUE O 

CUMPRIMENTO SEJA REALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA.Cumpra-se com urgência. Intimem-se.Cuiabá-MT, 27 de 

fevereiro de 2020.Tatiane ColomboJuíza de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 99834 Nr: 3520-34.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBJSdS, RJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M, GdSÚdS-GP, GdSÚdS-ÂE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882/MT, Emilia Carlota Gonçalves Vilela - OAB:13.206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252/MT, Sonia Cristina Mangoni de Oliveira Lelis - 

OAB:3942

 Vistos, etc.

1) Ciente do acórdão de fls. 168/168-v, que deu parcial provimento ao 

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para determinar 

que o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao 

princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à 

marca comercial específica, bem como, determinar a apresentação de 

receituário médico atualizado, que indique a quantidade necessária e a 

permanência do fornecimento a cada seis meses;

2) Publique-se para ciência da advogada da parte Autora, para que, caso 

queira, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias;

3) Após, não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99834 Nr: 3520-34.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBJSdS, RJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M, GdSÚdS-GP, GdSÚdS-ÂE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882/MT, Emilia Carlota Gonçalves Vilela - OAB:13.206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252/MT, Sonia Cristina Mangoni de Oliveira Lelis - 

OAB:3942

 Vistos, etc.

1) Ciente do acórdão de fls. 168/168-v, que deu parcial provimento ao 

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para determinar 

que o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao 

princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à 

marca comercial específica, bem como, determinar a apresentação de 

receituário médico atualizado, que indique a quantidade necessária e a 

permanência do fornecimento a cada seis meses;

2) Publique-se para ciência da advogada da parte Autora, para que, caso 

queira, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias;

3) Após, não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117476 Nr: 2865-57.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPS, JMDO, ACPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066, 

JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 Vistos etc.,

1) Verifica-se que Requerida Carolaine Paticu Dumas, compareceu 

espontaneamente no processo às fls. 142/143, e juntou Procuração às fls. 

144, sendo desnecessária sua citação pessoal;

2) Tendo em vista que não foi possível localizar a Requerida no endereço 

indicado às fls. 142, intimem-se pelo DJE os advogados constiutidos às fls. 

144, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem qual é o endereço 

atual da Sra. Carolaine Paticu Dumas;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117727 Nr: 3071-71.2019.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ODS, RDABQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:21.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

1) Cumpra-se o item 2 da decisão de fls. 52;

2) Sobre a certidão negativa de citação de fls. 57, manifeste-se o 

Requerente, requerendo o que entender devido, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121088 Nr: 353-67.2020.811.0063

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCMA, IEGA, BJGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR LEÃO DE CAMPOS - 

OAB:17.915-B

 3. Dispositivo

 Pelo exposto, com base no art. 300 do CPC, decido:

a) Indefiro o pedido liminar de revogação da tutela provisória concedida à 

tia materna Sra. Tatiane Aparecida Greffe Morais e, consequentemente, 

indefiro o pedido de nomeação da Requerente Larissa Camila Mendes 

Alves como tutora legal das crianças I. E. G. A. e B. J. G. A.;

1. Cite-se a Requerida para que, caso queira, conteste a ação no prazo 

legal, nos termos do art. 158, do ECA. Deverá constar no mandado a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo nos termos do artigo 159 

do ECA. Fica autorizada a citação por hora certa, nos termos do § 3º do 

artigo 158 do ECA e do art. 252 e seguintes do CPC;

b) Intimem-se.

c) Publique-se para ciência dos advogados das partes;

d) Após, dê-se vistas ao Ministério Público para se manifeste na condição 

de custos legis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90014 Nr: 2501-61.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2501-61.2014.811.0063, Protocolo 90014, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97345 Nr: 1355-14.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: REAF, GAF, MPdEdMG, AGAF, RJNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1355-14.2016.811.0063, Protocolo 97345, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103905 Nr: 1318-50.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FXADS, BIXA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 1318-50.2017.811.0063, Protocolo 103905, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117602 Nr: 2963-42.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RVDSG, RDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Magnha de Lima - 

OAB:17538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3.112

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2963-42.2019.811.0063, Protocolo 117602, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118368 Nr: 3586-09.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECDO, LDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FIGUEREDO GOMES - 

OAB:25715/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Maria Lira de Morais - 

OAB:22796/O

 Impulsionamento por Certidão

Autos nº 3586-09.2016.811.0063

Certifico que, a contestação de fls. 66/77, foi oferecida intempestivamente.

Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora, para manifestar-se acerca da contestação 

apresentada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118647 Nr: 3806-07.2019.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GHDCP, JMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3806-07.2019.811.0063, Protocolo 118647, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118935 Nr: 4039-04.2019.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAdS, YHCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosimere de Lima Fonseca - 

OAB:22854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

Autos nº 4039-04.2019.811.0063

Certifico que, a contestação de fls. 26/28, foi oferecida intempestivamente.

Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora, para manifestar-se acerca da contestação 

apresentada.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009316-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA NAMIE YAMAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009316-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NIVIA NAMIE 

YAMAMOTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURÍCIO SALES 

FERREIRA DE MORAES POLO PASSIVO: MM TURISMO & VIAGENS S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009319-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009319-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURDES LIMPIA 

CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009321-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERIDO)

CLS ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009321-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOCADORA DE 

MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RODRIGO DIEGO DE CARVALHO POLO PASSIVO: BANCO 

RODOBENS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 
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partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009338-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE SOUZA CHAGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009338-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

VINICIUS DE SOUZA CHAGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009353-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE VENTURA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1009353-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE VENTURA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIGUEL ANGELO 

CARROCIA, VICTOR PINHEIRO DA SILVA POLO PASSIVO: SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009358-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL REIS LIMA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009358-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL REIS 

LIMA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009389-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA XAVIER SEJOPOLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009389-45.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RENATA XAVIER SEJOPOLES REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. A parte reclamante interpôs recurso inominado, com pedido de 

assistência judiciária gratuita; todavia, não há nos autos evidências de que 

seja financeiramente hipossuficiente. Posto isso, intime-se-a para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documento idôneo que possa 

comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. No 

caso de apresentação de declaração de imposto de renda, deverá ser 

depositado o documento físico na secretaria ou gabinete, para se 

resguardar o sigilo fiscal. Após, renove-se a conclusão (para Adm. 

Recurso) Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009318-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS ANCHIETA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009318-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDEZIO LIMA FERNANDES - MT17309-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

06/11/2019 Hora: 09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009318-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS ANCHIETA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

1009318-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EDEZIO LIMA 

FERNANDES - MT17309-O para que se manifeste no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009383-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES DE QUEIROZ AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009383-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCONDES DE 

QUEIROZ AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003423-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE BARBOSA COSTA PAROLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNARA COSTA PAROLIN OAB - MT27273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 30/03/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009388-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE DE CAMPOS FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009388-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILENE DE 

CAMPOS FONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACI OSVALDO OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ DA GLORIA AMORIM SILVA OAB - MT26525/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003565-08.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA 

BEATRIZ DA GLORIA AMORIM SILVA - MT26525/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

01/10/2019 Hora: 09:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 21 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACI OSVALDO OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ DA GLORIA AMORIM SILVA OAB - MT26525/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 09/03/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005170-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005170-86.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

10/10/2019 Hora: 11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 29 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005170-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 30/03/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009399-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO RAMOS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009399-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EZIO RAMOS DE 

ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011454-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR SILVA DA COSTA LELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO PEREIRA DA CRUZ OAB - GO32554 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 23/03/2020 Hora: 13:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003623-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003623-11.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - MT0018894A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

01/10/2019 Hora: 10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 20 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003623-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada Tipo: Instrução Sala: 

Instrução Data: 23/03/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências de 

INSTRUÇÃO do 1º Juizado serão realizadas no Complexo Maruanã, sito à 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, Edifício 

Maruanã, Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009405-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO PEDROSO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1009405-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOVELINO 

PEDROSO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO RAMOS 

VARANDA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009416-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009416-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANNE 

NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA 

POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009417-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CONCEICAO DE ARRUDA E SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1009417-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUBENS 

CONCEICAO DE ARRUDA E SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009421-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009421-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEMILSON 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009436-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MERCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009436-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA MERCIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009444-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON ALDIR DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009444-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALLISON 

ALDIR DA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 13/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009446-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON DOUGLAS DOS REIS TIEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009446-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEYTON 

DOUGLAS DOS REIS TIEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009464-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009464-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZIA 

DOMINGAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009483-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LIMA E ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009483-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA LIMA E 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009502-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009502-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CILENE 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA 
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OLIVEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIVINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS FERNANDES CURSOS PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE PAULA LATORRACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012898-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARCELLUS AQUINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1012898-81.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014774-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1014774-71.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008289-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO CARDOZO VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BARBOSA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

1008289-55.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELA 

BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - MT9502-O, para se manifestar, no prazo de 

5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009537-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009537-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALTER 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON 

FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012036-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1012036-13.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAEL 

WINCK DO NASCIMENTO - MT19119/O , para se manifestar, ante o trânsito 

em julgado da sentença, no prazo de 5 dias, requerendo o que entender 

de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004221-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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1004221-28.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR - MT25777/O, para se 

manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando 

endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009551-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REU)

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1009551-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELLEN DA 

SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEDNEI LIBORIO 

FELICIANO POLO PASSIVO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007916-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO CARNEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT26051/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1007916-24.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: DOUGLAS 

ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA - MT26051/O-O, para que se 

manifeste, no prazo de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, 

a satisfação do débito, caso em que deverá se manifestar expressamente 

quanto à extinção do processo ou quanto à existência de eventual 

remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021633-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DA COSTA QUEIROZ (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002950-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA SOLIGUETTI VICENTE OAB - SP368625 (ADVOGADO(A))

ANDREZA FERNANDES SILVA OAB - SP193684 (ADVOGADO(A))

 

1002950-81.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA - MT0021410A, para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado 

da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009582-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE ALMEIDA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BEZERRA GRUNEVALD OAB - MT22567/O (ADVOGADO(A))

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS OAB - MT22556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009582-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA DE 

ALMEIDA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIANY 

MIRANDA JAC DE JESUS, BRUNA BEZERRA GRUNEVALD POLO 

PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004490-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REU)

 

1004490-67.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) AUTOR: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA - DF31718, CAMILA RAMOS COELHO - MT16745-O, para se 

manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando 

endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001885-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY DANTAS SILVA (EXECUTADO)

 

1001885-51.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: OTAVIO 

GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - MT18229-O, GUILHERME ROBERTO 

GOMES COSTA - MT27389/O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019167-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SEVILLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONI MARCOS COELHO BORGES (EXECUTADO)

LUZIA DAGNA MACEDO DOS ANJOS BORGES (EXECUTADO)

 

1019167-39.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA 

VEIGA BERTAIA - MT6480/O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019167-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SEVILLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONI MARCOS COELHO BORGES (EXECUTADO)

LUZIA DAGNA MACEDO DOS ANJOS BORGES (EXECUTADO)

 

1019167-39.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA 

VEIGA BERTAIA - MT6480/O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009591-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DUARTE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009591-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONICE 

DUARTE DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS HENRIQUE 

DE PAULA SANTOS POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009307-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILZA SILVA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR OAB - MT26248/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ENITE KAISER (REQUERIDO)

 

Processo n. 1009307-77.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - MT26248/O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004822-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAINE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - MT26528/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO PASQUINI (REQUERIDO)

CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME (REQUERIDO)

KAMILA ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

1004822-34.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA 

KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - MT26528/O, para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004822-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAINE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - MT26528/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO PASQUINI (REQUERIDO)

CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME (REQUERIDO)

KAMILA ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

1004822-34.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA 

KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - MT26528/O, para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005312-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA GRACIOLI VILAS BOAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

1005312-56.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - MT21195-O, para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado 

da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002647-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002267-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDICLEIDE CARNEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005009-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

1005009-42.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - MT16216-O, para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009634-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTANA DAS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1009634-56.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO 

MAGANHA DE LIMA - MT17538-O para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016949-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE TERRA PETENATTI (REQUERENTE)

GRAZIELLA SOUZA SANTOS PETENATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

MULTIPLUS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016949-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULO HUMBERTO BUDOIA - MT3339-O Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULO HUMBERTO BUDOIA - MT3339-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

23/01/2020 Hora: 15:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 14 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016949-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE TERRA PETENATTI (REQUERENTE)

GRAZIELLA SOUZA SANTOS PETENATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

MULTIPLUS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

1016949-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FABIO 

RIVELLI - MT19023-A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - 

MT19023-A , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca dos 

embargos de declaração apresentados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013357-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1013357-83.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca dos embargos de declaração apresentados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020736-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LEITE DITTMAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARÁ MUDANÇAS (REQUERIDO)

ALDAIR RICARDO SOUSA DO NASCIMENTO 42866634268 (REQUERIDO)

 

1020736-75.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS 

FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - MT22107-O, para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008403-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE MATOS DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 369 de 744



 

1008403-91.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: FELIPE 

GOMES DE OLIVEIRA - MT25041/O, ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - 

MT15383-O para que se manifeste no prazo de 5 dias, quanto ao 

pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso em que 

deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do processo ou 

quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005341-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DUTRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

1005341-09.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009616-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DUARTE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009616-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONICE 

DUARTE DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS HENRIQUE 

DE PAULA SANTOS POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007449-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

MAYARA MARTELLI OAB - MT27246/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. MARTINS JUNIOR LOCACAO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

1007449-45.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: MAYARA 

MARTELLI - MT27246/O, JAQUELINE PIOVESAN - MT23046-O, MARINE 

MARTELLI - MT23062-O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018437-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FEMAG COURO E MODA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MARQUES AZEVEDO PINEIRO OAB - BA39927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J&G BAGS INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (REQUERIDO)

JPF FOMENTO MERCANTIL LTDA. (REQUERIDO)

 

1018437-28.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARINE 

MARQUES AZEVEDO PINEIRO - BA39927, para se manifestar, no prazo de 

5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012299-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLEEN LALESCA AMORIM EL HAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1012299-45.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca dos embargos de declaração apresentados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004143-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE MELLO VIDOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO IV OAB - MT26991/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRACAO DE CURSOS A DISTANCIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1004143-34.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: APERLINO 

LOUREIRO IV - MT26991/O, para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012299-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLEEN LALESCA AMORIM EL HAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1012299-45.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca dos embargos de declaração apresentados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009648-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL OAB - MT12064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1009648-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARMANDO 

SILVA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIANE HELENA 

MARTINS MIGUEL POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011812-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE DOS SANTOS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1011812-75.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para que efetue o 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009669-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1009669-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSUE DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS 

POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009676-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009676-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALMIR PEREIRA 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO GONCALVES 

AGUIAR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009678-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAZARELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009678-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MAZARELO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVANILDO DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009682-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1009682-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSUE DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS 

POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019206-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERANILCE BRAGA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC EDUC DAS IGREJAS EV ASSEMBL DE DEUS NO EST DO PAR 

(REQUERIDO)

INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1019206-36.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO 

LIMA OLIVEIRA - MT15306-O, FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - 

MT22037/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca da Certidão 

Negativa do Sr. Ofcial de Justiça, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014837-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MARIA CESAR DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

ERALDO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1014837-96.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/12/2019 Hora: 

11:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 31 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014837-96.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MARIA CESAR DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

ERALDO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1014837-96.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/12/2019 Hora: 

11:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 31 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009684-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANDO SILVESTRE DA ROCHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009684-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

PEREIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YASMINI TAVEIRA 

ABREU GRETER, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS POLO PASSIVO: 

JOVANDO SILVESTRE DA ROCHA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009700-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN HENRIQUE DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009700-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELVIN 

HENRIQUE DA SILVA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MURILO CASTANON LEOBET, FABIO DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: 

CMR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015204-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DO CARMO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015204-23.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

17/12/2019 Hora: 08:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015204-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DO CARMO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1015204-23.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013319-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA RABELO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1013319-71.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: KLEBER 

RAMOS DA SILVA - MT23304/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005699-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE CRISTHINE SANTANA BARROS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005699-08.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/10/2019 Hora: 17:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 372 de 744



Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009704-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009704-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARLOS LOCK 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARLOS LOCK POLO PASSIVO: 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005699-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE CRISTHINE SANTANA BARROS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

1005699-08.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: FLAVIA 

ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-O, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - MT6551-O para que efetue o cumprimento voluntário da 

obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019785-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA IV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES BORGES (EXECUTADO)

 

1019785-81.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O , para se manifestar, no prazo de 

5 dias, acerca da Certidão Negativa do Sr. Ofiial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015866-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1015866-84.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO - MT0016639A , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012995-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAC VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1012995-81.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005340-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO BUTAKKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005340-58.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - MT16538-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 15/10/2019 Hora: 08:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 2 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005340-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO BUTAKKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1005340-58.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-A, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S, para, querendo, apresentar, no prazo de 
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10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017976-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA OAB - MT25287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEANDRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

1017976-56.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RUDIMAR 

ASSIS MEZZALIRA - MT25287-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça, apresentando 

endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015339-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICKSON MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015339-35.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

17/12/2019 Hora: 11:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 4 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015339-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICKSON MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1015339-35.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O para se manifestar 

expressamente quanto à tese dos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009730-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TBO - TV BRASIL OESTE (REU)

 

PROCESSO n. 1009730-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEIR 

CORREA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX JOSE SILVA 

POLO PASSIVO: TBO - TV BRASIL OESTE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009309-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY STAUT ROMERA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009309-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELY STAUT 

ROMERA PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE 

DA COSTA GARCES POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007328-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON GARCIA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009335-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSSANDRA ARIAN SILVA ZOCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009335-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALECSSANDRA 

ARIAN SILVA ZOCANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON 

LUIZ PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009337-15.2020.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 374 de 744



Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PATRIK DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009337-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WAGNER PATRIK 

DE ALMEIDA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

CLEUZA DE JESUS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009342-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009342-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA ALVES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON 

LUIZ PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009344-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAELCO DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009344-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAELCO DE 

ALMEIDA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008548-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILDES ALVES PEREIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007622-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DECACIA MATIAS TEIXEIRA COSTA MARQUES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/04/2020 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILKA FERREIRA DE CARVALHO MORAES (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011347-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL SILVA PEDRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011347-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

REQUERIDO: ISMAEL SILVA PEDRO Vistos, etc. Proceda à citação por 

oficial de justiça, conforme peticionado conforme ID. 28295674. Designe 

nova audiência de conciliação, intimem as partes. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003787-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROBERTO DE ABRANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003787-73.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SUSELI DE FATIMA NUNES BORDIN EXECUTADO: FLAVIO 

ROBERTO DE ABRANTES Vistos, etc. Proceda à citação por oficial de 

justiça, conforme peticionado conforme ID. 28776827. Designe nova 
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audiência de conciliação, intimem as partes. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007075-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA FELIPA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007075-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARGARIDA FELIPA DA SILVA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Devolvo os presentes autos a secretaria, para 

que cumpra a decisão retro. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009385-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA OAB - MT7276-B 

(ADVOGADO(A))

CARLA PASSOS TIBÉRIO OAB - MT7472/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE GONCALVES BIRTCHE (REU)

ANTONIO DONIZETTI LIMA COSTA (REU)

 

PROCESSO n. 1009385-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

MARINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA PASSOS TIBÉRIO, 

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA POLO PASSIVO: MICHELLE 

GONCALVES BIRTCHE e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009386-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE MARIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009386-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINEIDE 

MARIA DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI 

MARIANE CASTELLI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006021-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE PONCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009393-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SANTANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009393-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SERGIO 

SANTANA DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005988-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA COSTA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005912-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006546-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOARY LEMES DE LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006084-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006894-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009398-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009398-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOVANE 

FERREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009402-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009402-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBSON SILVA 

DANTAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ PANAZZOLO, 

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021970-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE CAMPOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/04/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007002-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TRIPOTTI BATTISTETTI BALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO OAB - MT13145-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009418-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009418-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOVANE 

FERREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009419-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES MARTINS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009419-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAMIRES 

MARTINS LEAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009422-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZF DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009422-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO ROSSI 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ROSSI DA SILVA 

POLO PASSIVO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009424-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIARA RAFAELLY ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009424-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIARA 

RAFAELLY ALVES DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON 

LUIZ PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009437-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASAGRANDE DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009437-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

CASAGRANDE DE MELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009438-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009438-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009441-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON DOUGLAS DOS REIS TIEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009441-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEYTON 

DOUGLAS DOS REIS TIEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009466-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009466-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEBERSON DA 

SILVA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009474-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENISE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009474-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADENISE MARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/04/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009484-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARVALHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009484-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEMIR 

CARVALHO DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009493-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES TENUTA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009493-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AQUILES 

TENUTA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRAN DA CUNHA 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009508-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO MENDONCA OAB - MT23872/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009508-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

PEREIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA 

VALENTIN DE SOUZA, RONALDO ADRIANO MENDONCA POLO PASSIVO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009531-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009531-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILTON SOARES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE SIQUEIRA 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009568-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELICIANO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

PROCESSO n. 1009568-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE FELICIANO 

DA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO LOPES 

VIEIRA VIDAURRE POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009166-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, nos 

termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cópia legível, 

completa e atualizada do comprovante de endereço (água, luz, telefone) 

em seu nome, ou, caso esteja em nome de terceiro, comprovante do 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, a fim de possibilitar 

a análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, do 

CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1009518-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE ROCHA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite-se a parte devedora, via Aviso de 

Recebimento, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito descrito na petição inicial. Realizada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação e intime-se a parte devedora para nela 

comparecer, advertindo-a da oportunidade para interpor embargos (art. 

53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo pagamento e não havendo 

indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para a penhora 

online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o credor para 

promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção 

(art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009479-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

DESPACHO INICIAL Vistos, etc. Cite-se a parte devedora, via Aviso de 

Recebimento, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito descrito na petição inicial. Realizada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação e intime-se a parte devedora para nela 

comparecer, advertindo-a da oportunidade para interpor embargos (art. 

53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo pagamento e não havendo 

indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para a penhora 

online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o credor para 

promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção 

(art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010370-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIL SALES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010370-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANIL SALES DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos etc. Não havendo medidas a serem tomadas neste processo, 

AGUARDE-SE a Audiência de Conciliação, designada conforme ID. 

24541400. Intimem-se. Às providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014727-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RONALDO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT19781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014727-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO RONALDO FRANCA REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos, etc. Proceda à alteração do endereço, conforme peticionado no ID. 

28333724. Designe nova audiência de conciliação, intimem as partes. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009573-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELICIANO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

PROCESSO n. 1009573-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE FELICIANO 

DA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO LOPES 

VIEIRA VIDAURRE POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009531-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que a presente demanda foi 

distribuída e cadastrada, tendo como parte promovida a empresa 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. No 

entanto, na petição inicial, relata que ajuíza a ação em desfavor da 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – CEMAT. Assim, nos 

termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte 

promovente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer a divergência 

acima e, se necessário, juntar os documentos legíveis e atualizados que 

comprovem os fatos alegados, a fim de possibilitar a análise do pedido, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, do CPC). Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016693-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE ALVES MARTINS (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte exequente para manifestar sobre o 

comprovante de depósito juntado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo, caso concorde com os valores, indicar CPF e dados bancários 

para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009593-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DUARTE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009593-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONICE 

DUARTE DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS HENRIQUE 

DE PAULA SANTOS POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037101-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS OAB - MT12733-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR LEITE EVANGELISTA FILHO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Exequente, a fim de manifestar no prazo de 05 dias, sobre o 

AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009649-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIETE MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009649-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROZIETE 

MENDES DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019072-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS ELIAS DE MOURA PAESANO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1019072-09.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JONATHAS 

ELIAS DE MOURA PAESANO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BRUNO PROENÇA POLO PASSIVO: SUL AMERICA COMPANHIA DE 

SEGURO SAUDE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007620-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DECACIA MATIAS TEIXEIRA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007620-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TANIA DECACIA 

MATIAS TEIXEIRA COSTA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD 

S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009665-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANDO SILVESTRE DA ROCHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009665-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

PEREIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YASMINI TAVEIRA 

ABREU GRETER, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS POLO PASSIVO: 

JOVANDO SILVESTRE DA ROCHA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009680-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009680-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALMIR PEREIRA 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO GONCALVES 

AGUIAR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007620-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DECACIA MATIAS TEIXEIRA COSTA MARQUES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1007620-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TANIA DECACIA 

MATIAS TEIXEIRA COSTA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD 

S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 
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para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007461-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY MARIA DE MEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007461-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SOELY MARIA 

DE MEIRA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ROSA 

ANACLETO DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009726-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AMARAL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009726-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO 

AMARAL DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL COSTA 

PARRIAO POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009309-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY STAUT ROMERA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de informações hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, informando qual o valor do contrato de empréstimo questionado, 

bem como fazer constar a soma de todos os pedidos no valor da causa, 

conforme preconiza o artigo 292, VI, do CPC. Ainda, nos termos do art. 

321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se a parte 

promovente para que, no mesmo prazo supracitado, apresente cópia 

legível, completa e atualizada do comprovante de endereço (água, luz, 

telefone) em seu nome, ou, caso esteja em nome de terceiro, comprovante 

do vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, a fim de 

possibilitar a análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

330, CPC): Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos 

na pasta de urgência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007265-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE KAY DO AMARAL VIEIRA (EXECUTADO)

AROLDO PEIXOTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007265-55.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE 

VESTIBULAR - EPP EXECUTADO: DENISE KAY DO AMARAL VIEIRA, 

AROLDO PEIXOTO DA SILVA Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007336-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO FAVAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE ARAUJO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007336-57.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO FAVAL 

EXECUTADO: SILVIA DE ARAUJO RODRIGUES Vistos, etc. Do exame dos 

autos, observo que, em se tratando de execução de débitos de 

condomínio, impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, 

assim: I- Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. III- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica 

registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 
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liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007330-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ARAUJO BARCELOS (EXECUTADO)

JOSE DJALMA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007330-50.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE 

VESTIBULAR - EPP EXECUTADO: RAFAELA ARAUJO BARCELOS, JOSE 

DJALMA FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. I- Trata-se de execução de 

título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002513-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROL CARDOSO MOURA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO OAB - BA12994 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002513-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROL CARDOSO MOURA CORDEIRO REQUERIDO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. CUMPRA-SE a decisão 

proferida de ID n.° 28217476. Às providências. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007382-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COXIPONES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO GOMES BEZERRA (EXECUTADO)

VIDALVINA LEMES ESPINOSA BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007382-46.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL COXIPONES EXECUTADO: 

MAURO GOMES BEZERRA, VIDALVINA LEMES ESPINOSA BEZERRA 

Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se tratando de 

execução de débitos de condomínio, impossível a apresentação do título 

extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007371-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BELVEDERE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA TAYSE KUHNEN SULAS OAB - MT8658/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO FIORINO (EXECUTADO)

CLEIDE MARIA DE ARAUJO FIORINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007371-17.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO BELVEDERE EXECUTADO: MARIO SERGIO 

FIORINO, CLEIDE MARIA DE ARAUJO FIORINO Vistos, etc. Do exame dos 

autos, verifica-se que a petição inicial está desacompanhada de 

documentos hábeis a instruir a reclamação dela constante, o que 

impossibilita a providência requerida. Assim, nos termos do artigo 321, 

“caput” e parágrafo único, do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar ata da assembleia de eleição, onde 

comprove atribuição do referido cargo ao atual síndico(a), bem como 

certidão de inteiro teor do imóvel, a fim de comprovar o vínculo do 

executado com o imóvel, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, 

CPC); Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007427-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ALVES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007427-50.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS EXECUTADO: JUAREZ 

ALVES DA COSTA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se 

tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007533-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO FAVAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINALVA MARIA CAMPOS DE ANDRADE (EXECUTADO)

MIGUEL DE ANDRADE NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007533-12.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO FAVAL 

EXECUTADO: LINALVA MARIA CAMPOS DE ANDRADE, MIGUEL DE 

ANDRADE NETO Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se 

tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009520-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DE ARRUDA BOABAID (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL DAS NEVES E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens 

deste juízo, procedendo-se às baixas e anotações devidas. Expeça-se o 

necessário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009726-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AMARAL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, nos 

termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar histórico de 

consumo e pagamento, emitido pela empresa prestadora dos serviços 

questionados, relativo à unidade consumidora n.º 6/270827-9. Vencido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para pasta de decisão 

urgente. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009652-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE LANDER MENEGAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009652-43.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

EXECUTADO: ROQUE LANDER MENEGAIS DESPACHO INICIAL Vistos, etc. 

Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. 

Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a 

parte devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Inocorrendo 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, 

intime-se o credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 

05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos 

para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008416-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMORSAUDE SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 
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MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1008416-56.2020.8.11.0001 Valor da 

causa: R$ 21.030,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FAGNER DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO DOS SANTOS Endereço: RUA TRINTA E QUATRO, 40, QD 

164, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-170 POLO PASSIVO: Nome: 

AMORSAUDE SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Endereço: 

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 343, - ATÉ 1205/1206, 

BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-000 Senhor(a): AMORSAUDE SERVICOS 

MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 31.708.380/0001-47 

(REQUERIDO) A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizado no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como a sua 

intimação para comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 14:50 , a ser realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009298-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANI DOS SANTOS SALGADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO INICIAL Processo: 

1009298-18.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: PHOTOGENIC STUDIO 

FOTOGRAFICO LTDA ME - ME EXECUTADO: ROZANI DOS SANTOS 

SALGADO Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as 

advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 

9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à 

penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009283-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO IN IC IAL  Processo: 

1009283-49.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DOS MONTES EXECUTADO: JOSE LUIZ PINTO Vistos, etc. Cite 

a parte executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 829 do 

CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob 

pena de execução forçada (art. 53 da lei 9.099/95). Incorrendo o 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, designe 

audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da lei 

9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, 

intime o a parte exequente para promover a indicação do necessário, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

conclusos para extinção. (Art. 53, §4º da lei 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009272-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO CRISTIANO DE SOUZA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO IN IC IAL  Processo: 

1009272-20.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DOS MONTES EXECUTADO: ALDO CRISTIANO DE SOUZA 

LEITE Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as 

advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 

9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à 

penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009269-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, TUTELA DE URGÊNCIA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por NEUZA FERNANDES 

DA SILVA em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A. A parte promovente alega, em 

síntese, que utiliza os serviços da promovida em seu estabelecimento 

comercial, por meio da matrícula n.º 29784-4, instalada no endereço 

situado na Rua Comandante Costa de Barros, n.º 1655, Bairro Centro Sul, 

nesta capital, Cuiabá-MT. Esclarece que, a partir do mês de agosto/019, 

passou a receber faturas geradas com valores exorbitantes, quais sejam, 

R$ 173,52 (cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), com 

vencimento em 19.8.019; R$ 219,54 (duzentos e dezenove reais e 

cinquenta e quatro centavos), referente ao mês de setembro/019, vencida 

em 1º.9.019; R$ 342,27 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte e sete 

centavos), de outubro/019, com vencimento no dia 17.10.019; R$ 66,14 

(sessenta e seis reais e quatorze centavos), de novembro/019, vencida 

em 1º.11.019; e, R$ 50,80 (ciquenta reais e oitenta centavos), realtiva ao 

mês de dezembro/019, com vencimento em 1º.12.019. Ressalta, a parte 

autora, que a cobrança é abusiva e destoa do consumo médio calculado 

pela própria reclamada, conforme histórico apresentado nos autos (ID. 

29659769). Acrescenta que, no dia 1º.8.019, a parte promovida 

interrompeu o fornecimento de água na matrícula discutida, em razão 

disso, relata que, “vem sofrendo danos materias e morais ao ter que 

custear sua sobrevivência mediante a contratação de caminhão pipa para 

suprir o corte indevido do serviço de água por conta de valores abusivos 

e ilegais”. Narra, também, que, no dia 21.02.020, “véspera de carnaval da 

capital de Cuiabá-MT, a reclamada descumpri a lei estadual 6.942/1997, 

realizando um corte total do encanamento e anexando o lacre verde com 

chip. Além disso, estacionou o carro de maneira irregular em cima da 

calçada realizando uma infração gravíssima de trânsito, pois o veículo 

obstrui o acesso a rampa para cadeirante e passagens de pedestres”. 

Informa que, teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao 

crédito, em razão do não pagamento dos supramencionados débitos 

gerados, no importe total de R$ 342,27 (trezentos e quarenta e dois reais 

e vinte e sete centavos), disponibilizado no dia 25.02.020, no tocante ao 

contrato n.º 0115281166. Enfatiza que, “houve um vazamento na frente da 

sua residência antes da entrada/registro no mês 08/2019. Ou seja, a 

autora não possui nenhuma responsabilidade do vazamento, sendo que, 

na própria filmagem registra o vazamento de agua, como também, 

mostra-se seu registro de de unidade consumidora cortado com lacre ao 

momento do vazamento”. Aduz, ainda, que realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) b) A 

concessão da tutela antecipada e limirnamente o restabelecimento de 

fornecimento de água para rua comandante costa, nº 1655, bairro Centro 

Sul, CEP 78020-400, DADOS DE CONSUMO DA ÁGUA: número de 

localização 01.01.0200.0007.2510.0001, HIDRÔMETRO N.º Y18S133335, 

matrícula 29784, no prazo de 24h, so pena de multa, nos moldes do art. 

273 e incisos do CPC c/c os termos do artigo 84, e 51°, III CDC; (...)” É o 

que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece acolhimento. Isso porque se 

extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou 

determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a relevância dos 

fundamentos da demanda reside nas argumentações da parte 

promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos acostados à 

inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações. Justificado, 

portanto, o receio da ineficácia do provimento final, visto que a parte 

requerente teve o seu fornecimento de água interrompido e não 

restabelecido, até o momento, como informado por aquela. Assim, 

presumível a existência de alguma irregularidade e, consequentemente, há 

probabilidade do direito no restabelecimento de seu fornecimento de 

imediato. Ademais, como cediço, nesta fase processual, não há outros 

elementos documentais disponíveis à parte promovente que poderiam 

contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é sensato, neste momento, presumir os fatos a 

seu favor. Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, à 

míngua de outras provas em contrário, merecem crédito, o que autoriza a 

antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil 

reparação. Nesse ponto, mister se faz anotar que a parte reclamante, teve 

o seu fornecimento de água interrompido, razão do patente perigo de 

dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

público essencial. Dessa forma, não se pode impor ao consumidor 

conviver com a falha apontada pela parte reclamante na prestação dos 

serviços, por vários meses, no aguardo da prestação jurisdicional 

definitiva, ainda mais em se tratando de serviço essencial no desempenho 

das atividades cotidianas. Por outro lado, a medida pleiteada não trará 

nenhum prejuízo à parte promovida, visto que a determinação, para 

restabelecer o fornecimento de água, não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa providência poderá ser efetivada, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pela parte reclamada, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque 

preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, 

para determinar que a parte promovida, na forma postulada: 

RESTABELEÇA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento de água na matrícula n.º 29784-4, instalada no endereço 

situado na Rua Comandante Costa de Barros, n.º 1655, Bairro Centro Sul, 

nesta capital, Cuiabá-MT, como narrado pela parte autora, até o deslinde 

desta demanda. Ressalta-se, para aclarar a situação e dissipar eventuais 

dúvidas e equívocos, que esta decisão tem validade, apenas, no tocante à 

dívida polemizada na presente lide, supracitada. Outrossim, considerando 

a hipossuficiência financeira da parte promovente, dispenso a prestação 

da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, 

multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009301-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULYANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009301-70.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULYANA ALVES DA SILVA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S.A. DECISÃO I- Cuida-se de "ação de obrigação de fazer 

c/c ação indenizatória, com requerimento de tutela de urgência" na qual 

busca o reclamante que seja a reclamada compelida a efetuar a entrega 

do diploma de conclusão do curso superior de bacharel em Direito. Defiro 

o pleito. Conforme disposição expressa do Art. 300 do CPC, para que se 

possa antecipar os efeitos da tutela, imprescindível que a documentação 

demonstre ao julgador a verossimilhança do alegado, bem assim, que haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, 

in casu, concorrem. Conforme se evola dos autos há documentação 

bastante para conduzir à verossimilhança da alegação vertida na inicial, 

porquanto resta demonstrado que o curso já se findou e bem assim que o 

reclamante o concluiu, sendo aprovado. Referido documento é próprio à 

caracterização da verossimilhança, uma vez que a própria reclamada 
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certifica ter o reclamante concluído o curso por ela ministrado. De outro 

tanto o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ressai 

do fato de que aguarda o reclamante já á mais de 01 (um) ano. Tal 

situação é bastante para demonstrar a possibilidade de dano à parte 

reclamante, porquanto sabido que as exigências para o mercado de 

trabalho são amplas, militando, de modo imensurável a comprovação por 

meio do diploma até mesmo para fins de registro no órgão de classe, o 

qual por certo aponta maior qualificação do candidato a uma vaga, quer no 

setor público, quer no privado. Por tais razões é que entendendo 

presentes os requisitos legais para a concessão da medida é que DEFIRO 

a antecipação parcial dos efeitos da tutela para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que proceda a entrega do diploma do curso superior de 

bacharel em Direito. Anoto para tanto o prazo de 30 (trinta) dias. Na 

hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde já, multa 

no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada pela reclamada 

em favor da reclamante. II- Já designada audiência de tentativa de 

conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008687-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008687-65.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILSON DUARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Serão distribuídas por 

dependência, conforme preconiza o artigo 286 do Código de Processo 

Civil de 2015, ou seja, ao MESMO JUIZO, as causas de qualquer natureza: 

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de 

mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros 

autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - 

quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo 

prevento. Neste caso, se relaciona a causa com outra antes já submetida 

à distribuição, sob o nº. 8019955-02.2017.811.0001, que tramitou perante 

o Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá. Ao juiz, então, de ofício ou a 

requerimento do interessado, cumpre corrigir o erro ou a falta de 

distribuição, compensando-a, assim reluz o artigo 288, do Código de 

Processo Civil de 2015. Ante ao exposto, com as devidas compensações, 

proceda-se a REDISTRIBUIÇÃO do processo ao Juízo de origem. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005282-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005282-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Visto, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no 

efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Defiro o 

pedido de justiça gratuita formulado pela parte Recorrente ora Reclamante. 

E, de outro lado, verifico que as Contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida ora Reclamada. Após, remetam os autos a Eg. Turma 

Recursal com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007503-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA LOTFI ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA OAB - MT8770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 29647984), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “RECLAMAÇÃO 

CÍVEL COM TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE 

TITULARIDADE E RELIGAÇÃO ENERGIA CUMULADA COM DANOS 

MORAIS”, ajuizada por SAMIRA LOTFI ROCHA DA SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte 

promovente alega, em síntese, que é proprietária do imóvel comercial, no 

qual utiliza os serviços da promovida por meio da UC n.º 6/262743-8, 

instalada no endereço situado na Rua Cândido Mariano, n.º 101, Bairro 

Centro Sul, nesta capital, Cuiabá-MT. Esclarece que, após rescindir o 

contrato de locação, que resultou em ação judicial com mandado de 

despejo, no dia 13.02.020, solicitou à empresa reclamada para efetivar a 

troca da titularidade da unidade consumidora. Contudo, não o fizeram em 

razão da inadimplência do antigo inquilino, na importância total de R$ 

9.085,00 (nove mil e oitenta e cinco reais). Narra, também, que, “em 14/02 

foi solicitada novamente a transferência da titularidade sob o Protocolo 

TN054, (documento anexo), sendo igualmente negado o pedido, as 

alegações da Reclamada desta feita além do débito em sua totalidade, 

consiste em que a dívida ultrapassa o valor de R$: 2.000,00 (dois mil 

reais), desta maneira somente se procede a transferência e ligação após 

minuciosa análise jurídica com prazo de até 15 (quinze) dias, porém se 

assim desejasse a Reclamante deveria assinar um termo onde cientificava 

expressamente do fato de o contrato de locação estar encerrado, 

portanto caso houvesse uma possibilidade de transferência, 

automaticamente a Reclamante assumiria os débitos posteriores a data 

vencimento do contrato, o documento não foi assinado pela parte sob 

pena de assumir parcialidade da dívida de terceiros a ela atribuída”. Aduz, 

ainda, que realizou diversas reclamações administrativas, conforme 

protocolos n.º N035 e TN054. Frustradas, porém, todas as tentativas de 

solução do impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre 

os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte 

autora, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 

O recebimento da presente reclamação com a concessão da tutela de 

urgência para que a Reclamada transfira a titularidade da Unidade 

Consumidora devidamente à Reclamante, sob pena de multa diária a ser 

aplicada em caso de descumprimento; (...)”. É o que merece ser relatado. 

DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados 

Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como 

a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser 

utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde 

que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 
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remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “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”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que é proprietária do 

imóvel, no qual utiliza-se a unidade consumidora n.º 6/262743-8, bem 

como afirma que, após a rescisão do contrato de locação, solicitou à 

empresa promovida a realização da troca de titularidade, o que foi negado, 

de forma indevida, em razão da existência de débitos anteriores. Pede, 

pois, liminarmente, como transcrito alhures, que: “(...) O recebimento da 

presente reclamação com a concessão da tutela de urgência para que a 

Reclamada transfira a titularidade da Unidade Consumidora devidamente à 

Reclamante, sob pena de multa diária a ser aplicada em caso de 

descumprimento; (...)”. Todavia, da análise das razões expostas e dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a 

antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de 

cognição sumária, porquanto, não obstante a aparente relevância do 

fundamento invocado, as alegações estão fundadas em informações 

unilaterais da parte autora, o que torna temerária a concessão das 

providências reclamadas, supratranscritas. Prudente, por isso e ante tudo 

o mais que dos autos consta, o aguardo da formação do contraditório e da 

dilação probatória. Isso porque, conforme irrompe das normas legais, o 

deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a existência de 

prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo 

acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não 

preenchidos no presente caso. Além disso, a despeito da argumentação 

expendida pela parte promovente, não há como apreciar a liminar 

requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, nesta 

oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do 

processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem todos os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009624-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS BEZERRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO IN IC IAL  Processo: 

1009624-75.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DOS MONTES EXECUTADO: MARCUS VINICIUS BEZERRA 

SILVA Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as 

advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 

9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à 

penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003336-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DA SILVA GOMES JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO LEITE OAB - MT25893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003336-48.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: IVO DA SILVA GOMES JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. As partes 

se compuseram extrajudicialmente, conforme termo de acordo do ID 

29623219. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO celebrado pelas partes, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência julgo extinto o presente feito com lastro legal no disposto no 

art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos. 

Intimem-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018209-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS JACQUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018209-53.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: TATIANA DIAS JACQUES CORREA Polo Passivo: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO COMPROVANTE DE 

NEGATIVAÇÃO Tem-se que a Ré manifesta-se acerca do comprovante de 

negativação juntado à inicial, o qual alega não ser original. Vê-se que tal 

documento foi expedido pelo “SPC Brasil”, e que a Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por 

aceitá-lo para todos os fins processuais. DA AUSÊNCIA DE TENTATIVA 

DE SOLUÇÃO PRÉVIA O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular 

em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o 

interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a 

intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em 
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razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito 

processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a Autora 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte da Ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. DO SEGREDO DE JUSTIÇA E, antes de adentrar ao 

mérito, vislumbro que a Ré suscita que, caso necessário, o feito 

tramitasse sob segredo de justiça, em razão dos documentos juntados à 

defesa, que representariam extrato de uso da linha. Observo que tal 

providência não se faz imprescindível, haja vista que os dados pessoais 

da Autora sequer são mencionados nos aludidos documentos. DO MÉRITO 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas as nuances acima. NO 

MÉRITO, da análise da questão discutida nos autos, verifico que não há 

necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma vez 

que a eventual contratação deveria ser demonstrada mediante a simples 

juntada do contrato assinado pela Autora, e fatura representando o débito 

no valor negativado, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia a Autora 

declarar a inexistência da dívida que culminou na inserção do seu nome 

em órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, no valor de R$ 184,26 

(cento e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), bem como 

reconhecer os danos morais sofridos. Oportunizada a conciliação (Mov. 

28578983), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 28855955), a Ré 

fundamenta a negativação em suposto exercício regular de direito. 

Impugnação apresentada à Mov. 28951014. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

O ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente em 

suposto débito, cuja origem a Autora desconhece, e a Ré, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Observo que a Ré nega a 

existência de vínculo contratual entre as partes. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Apesar da irresignação da Ré, 

analisando os autos verifico que a mesma não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora teria, efetivamente, 

qualquer débito pendente em seu nome, sequer relação jurídica consigo. 

Não trouxe o contrato específico, mas, apenas, telas sistêmicas 

unilaterais, facilmente manipuláveis, as quais “não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 14 Nov. 2018.) E a Ré assevera, ainda, que 

a Autora era possuidora de uma linha específica. No entanto, não 

apresentou qualquer pedido de habilitação, sequer contrato assinado pela 

Autora. Bastou-se em apresentar uma série de relatório genérico de 

chamadas, mas sem especificar o nome da Autora. (Mov. 28855958) Da 

mesma forma, as faturas apresentadas à defesa não representam o 

débito negativado. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de 

direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da 

defesa da Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer legitimam a 

cobrança e a negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar débitos 

sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria 

ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido à consumidora), seja por 

negativar indevidamente o nome da Autora. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) TELEFÔNICA. TELEFONIA. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. 1. Não havendo provas da efetiva contratação dos serviços pelo 

consumidor, a cobrança do preço deles é indevida. 2. Imagens das telas 

do sistema interno da fornecedora (prints) que não fazem prova contra o 

consumidor que delas não participa. Prova unilateral inútil quando isolada. 

3. Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito 

que gera, quando indevida, danos morais in re ipsa, se não houver outra 

inscrição anterior ou concomitante lícita. 4. Valor dos danos morais que 

não merecem redução, uma vez que meses antes da inscrição o 

consumidor comunicou a ré sobre cobranças indevidas e ela nada fez 

para solucionar o problema, exceto inscrever o nome da vítima nos órgãos 

de proteção ao crédito. 5. Recurso inominado a que se conhece e ao qual 

se nega provimento. (ROISIN, Chistopher Alexander. Recurso inominado n. 

1004511-67.2018.8.26.0010. J. em 04 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 
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transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 184,26 

(cento e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos). 

Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao 

trânsito em julgado da presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o 

nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 184,26 (cento e oitenta e quatro 

reais e vinte e seis centavos), lançada em 15/11/2019, mediante SERASA 

JUD (Mov.26482861, p. 04), caso a Ré não o faça. DO PLEITO PELOS 

DANOS MORAIS Analisando o pleito pela reparação de danos morais, 

tem-se que o apontamento dos dados da Autora nos órgãos de proteção 

ao crédito, por débito cujo vínculo a Ré não conseguiu demonstrar, 

constitui falha na prestação do serviço, e causa danos de ordem moral à 

Autora, posto que expõe o seu nome e imagem, de maneira indevida, e 

tolhe o seu direito ao crédito, passando ao mercado de consumo, de 

maneira geral, a impressão de que o mesmo é inadimplente com suas 

obrigações. Em casos semelhantes, já se posicionou a jurisprudência 

pátria: DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, sem justa razão 

Inexistência de relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral 

configurado - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a 

indenização no valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso 

inominado 3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Nesses moldes, tem-se 

flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o nome da 

Autora, que expõe sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar 

a sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao 

quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para 

a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Observa-se, inclusive, 

que a presente negativação é a única que recai sob o nome da Autora. A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado. E, adstrita aos pedidos iniciais, OPINO por 

arbitrar a indenização na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sob 

esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da 

versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por afastar a 

irresignação da Ré quanto ao extrato de negativação apresentado pela 

Autora, bem como quanto à questão da ausência de tentativa de 

solicitação prévia. 2. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré no 

que diz respeito ao trâmite processual sob sigilo. 3. Comprovados o dano, 

a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA 

dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da 

prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO 

por declarar a inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 184,26 

(cento e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos). 5. OPINO por 

condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração 

inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 6. 

OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

no valor de R$ 184,26 (cento e oitenta e quatro reais e vinte e seis 

centavos), lançada em 15/11/2019, mediante SERASA JUD 

(Mov.26482861, p. 04), caso a Ré não o faça. 8. OPINO por reconhecer os 

danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por condenar a Ré ao 

pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (15/11/2019 – Mov. 

26482861)) e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto, pelo Douto Magistrado. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019247-03.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: MARIA SANTANA Polo Passivo: VIVO S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que 

a Ré manifesta-se acerca do comprovante de negativação juntado à 

inicial, o qual alega não ser original. Vê-se que tal documento foi expedido 

pelo “SCPC”, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. DA AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO PRÉVIA O 

artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é 

consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a Autora suplica a 

intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a 

conduta supostamente ilícita por parte da Ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. DA PRELIMINAR DE CONEXÃO Por fim, em sede de 

preliminar, a Ré suscita, ainda, conexão deste feito com o processo nº 

1019245-33.2019.8.11.0001, em trâmite junto ao 3º Juizado Especial Cível 

desta comarca. Para que se configure a conexão faz-se necessário que 

entre os processos sejam comuns o pedido ou causa de pedir, consoante 

se exige o artigo 55 do CPC/15. No entanto, neste caso específico, 

entendo que não há conexão, uma vez que no aludido processo 

discute-se negativação e contratos distintos, razão qual OPINO por 

afastar a conexão. DO PEDIDO PELO SIGILO PROCESSUAL Para 

comprovar eventual vínculo entre as partes, a Ré juntou aos autos um 

suposto relatório de chamadas, e pleiteou que, dada a sua natureza, 

tramitasse em segredo de justiça. Neste caso específico, observo que o 

documento de Mov. 29014241, sequer traz dados pessoais da Autora, e 

não se amolda à necessidade de trâmite em segredo de justiça, consoante 

artigo 189do CPC/15. OPINO, portanto, por indeferir o pedido formulado 
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pela Ré, no que diz respeito ao tramite processual em segredo de justiça, 

ou mesmo constituição do documento específico como sigiloso. DO 

MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas as nuances acima. 

NO MÉRITO, da análise da questão discutida nos autos, verifico que não 

há necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma 

vez que a eventual contratação deveria ser demonstrada mediante a 

simples juntada do contrato assinado pela Autora, e fatura representando 

o débito no valor negativado, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

a Autora declarar a inexistência da dívida que culminou na inserção do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, no valor de 

R$ 167,13 (cento e sessenta e sete reais e treze centavos), bem como 

reconhecer os danos morais sofridos. Oportunizada a conciliação (Mov. 

28840673), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 29012038), a Ré 

fundamenta a negativação em suposto exercício regular de direito. 

Impugnação apresentada à Mov. 29309476. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

O ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente em 

suposto débito, cuja origem a Autora desconhece, e a Ré, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pela Autora, de ordem moral. Observo que a Autora nega a 

existência de vínculo contratual entre as partes. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Apesar da irresignação da Ré, 

analisando os autos verifico que a mesma não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora teria, efetivamente, 

qualquer débito pendente em seu nome, sequer relação jurídica consigo. 

Não trouxe o contrato específico, mas, apenas, telas sistêmicas 

unilaterais, facilmente manipuláveis, as quais “não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 14 Nov. 2018.) E a Ré assevera, ainda, que 

a Autora era possuidora de uma linha específica. No entanto, não 

apresentou qualquer pedido de habilitação, sequer contrato assinado pela 

Autora. Bastou-se em apresentar uma série de relatório genérico de 

chamadas, mas sem especificar o nome da Autora. (Mov. 29014241) 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, 

que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na 

relação com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de 

consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da 

Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem 

ou modificam as alegações da autora, sequer legitimam a cobrança e a 

negativação. Ademais, ao contrário do sustentado pela Ré, não há que se 

falar em ausência de prova mínima, posto que a negativação em si foi 

devidamente comprovada pela Autora. Consequentemente, verifica-se o 

ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com a consumidora, seja por 

cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança 

que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da 

atividade econômica que não poderia ser transferido à consumidora), seja 

por negativar indevidamente o nome da Autora. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) TELEFÔNICA. TELEFONIA. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. 1. Não havendo provas da efetiva contratação dos serviços pelo 

consumidor, a cobrança do preço deles é indevida. 2. Imagens das telas 

do sistema interno da fornecedora (prints) que não fazem prova contra o 

consumidor que delas não participa. Prova unilateral inútil quando isolada. 

3. Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito 

que gera, quando indevida, danos morais in re ipsa, se não houver outra 

inscrição anterior ou concomitante lícita. 4. Valor dos danos morais que 

não merecem redução, uma vez que meses antes da inscrição o 

consumidor comunicou a ré sobre cobranças indevidas e ela nada fez 

para solucionar o problema, exceto inscrever o nome da vítima nos órgãos 

de proteção ao crédito. 5. Recurso inominado a que se conhece e ao qual 

se nega provimento. (ROISIN, Chistopher Alexander. Recurso inominado n. 

1004511-67.2018.8.26.0010. J. em 04 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

anular eventual negócio jurídico entre as partes, para cancelar o suposto 

contrato nº 0373950275, e declarar a inexigibilidade da dívida ora 

discutida, no valor de R$ 167,13 (cento e sessenta e sete reais e treze 

centavos). Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida 

multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança 

posterior ao trânsito em julgado do presente. OPINO por determinar que a 

Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, 

referente ao débito aqui discutido (R$ 167,13 – Contrato 0373950275 – 
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Incluído em 24/11/2019), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa 

que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 167,13 (cento e 

sessenta e sete reais e treze centavos), lançada em 24/11/2019, mediante 

SERASA JUD (Mov. 26755471), caso a Ré não o faça. DO PLEITO PELOS 

DANOS MORAIS Analisando o pleito pela reparação de danos morais, 

tem-se que o apontamento dos dados da Autora, nos órgãos de proteção 

ao crédito, por débito cujo vínculo a Ré não conseguiu demonstrar, 

constitui falha na prestação do serviço, e causa danos de ordem moral à 

Autora, posto que expõe o seu nome e imagem, de maneira indevida, e 

tolhe o seu direito ao crédito, passando ao mercado de consumo, de 

maneira geral, a impressão de que o mesmo é inadimplente com suas 

obrigações. Em casos semelhantes, já se posicionou a jurisprudência 

pátria: DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, sem justa razão 

Inexistência de relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral 

configurado - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a 

indenização no valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso 

inominado 3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Nesses moldes, tem-se 

flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o nome da 

Autora, que expõe sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar 

a sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. E, neste caso, não há que se falar em incidência da súmula 385 do 

STJ, posto que a outra negativação que paira sob o nome da Autora, foi 

lançada na mesma data que a presente, e está sendo discutida no 

processo nº 1019245-33.2019.8.11.0001. DA QUANTIFICAÇÃO DOS 

DANOS MORAIS No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do 

artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. E, adstrita aos 

pedidos iniciais, OPINO por arbitrar a indenização na proporção de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Sob esse contexto, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por afastar a irresignação da Ré quanto ao extrato de 

negativação apresentado pela Autora, bem como quanto à questão da 

ausência de tentativa de solicitação prévia. 2. OPINO por afastar a 

conexão destes autos com o processo nº 1019245-33.2019.8.11.0001. 3. 

OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, no que diz respeito ao 

tramite processual em segredo de justiça, ou mesmo constituição do 

documento específico como sigiloso. 4. OPINO por anular eventual negócio 

jurídico entre as partes, para cancelar o suposto contrato nº 0373950275, 

e declarar a inexigibilidade da dívida ora discutida, no valor de R$ 167,13 

(cento e sessenta e sete reais e treze centavos). 5. OPINO por condenar 

a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança posterior ao trânsito em julgado do presente. 6. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 167,13 – Contrato 

0373950275 – Incluído em 24/11/2019), no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 

167,13 (cento e sessenta e sete reais e treze centavos), lançada em 

24/11/2019, mediante SERASA JUD (Mov. 26755471), caso a Ré não o 

faça. 8. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela 

Autora, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção 

que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (24/11/2019 – Mov. 0373950275) e a correção monetária a partir 

da homologação do presente projeto, pelo Douto Magistrado. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015541-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARISTIDES ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015541-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA ARISTIDES ALVES RODRIGUES REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO GRATUIDADE A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que 

se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção 

de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas (Audiência de ID nº 27582259), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória c.c. 

indenização por danos morais em face de BANCO CETELEM S/A. Em 

apertada síntese, afirma a parte autora que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente, requerendo a suspensão 

dos descontos em seu contracheque, além da devolução em dobro dos 

valores já descontados e indenização por danos morais. A requerida, por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentos que comprovam a 

contratação. Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual, o que já foi deferido à parte autora à Decisão de ID nº 

25865916. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. A empresa ré, à defesa, asseverou 

que a autora contraiu três empréstimos junto à demandada e que o 
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terceiro empréstimo, discutido nesta ação, foi, de fato, no valor de R$ 

21.178,41, como disse a autora na inicial, contudo, do valor total liberado 

para a autora, somente a quantia de R$ 3.878,10 teria sido creditado em 

sua conta, pois o valor remanescente foi utilizado para quitação dos 

empréstimos anteriores que a autora possuía. Junta comprovante de 

transferência bancária para a conta da autora no valor de R$ 3.878,10. 

Comprovou, portanto, a existência da relação jurídica e do débito 

negativado. Em sua impugnação, a autora, primeiramente, chama a 

atenção para a inexistência de assinaturas nos contratos apresentados 

pela empresa ré, afirmando que o valor da transferência bancária que a ré 

apresentou R$ 3.878,10 (três mil oitocentos e setenta e oito reais e dez 

centavos) não corresponde ao valor do empréstimo que a autora teria 

feito. Em que pese a ausência de assinatura, verifica-se, nos contratos, 

que os mesmos foram realizados virtualmente. Ainda, a autora não nega 

que tenha recebido a quantia acima R$ 3.878,10 (três mil oitocentos e 

setenta e oito reais e dez centavos), e, tendo em vista que a alegação da 

inicial é a de que nunca houve contratação, cai por terra toda a tese 

inaugural, pois, tendo a autora recebido, como de fato recebeu, a quantia 

de R$ 3.878,10 da ré, comprovada está a existência de relação entre 

ambas. Ademais, consta da defesa um “laudo” elaborado pela parte ré (ID 

nº 28308748), aonde constam os demais comprovantes de transferências 

realizados para a conta da autora, no valor de R$ 15.833,91 em 

28/10/2016, R$ 3.759,03 em 08/11/2017 e R$ 3.878,10 em 29/04/2019. 

Sobre tais comprovantes de transferência a autora não se manifestou, 

conferindo ainda mais verossimilhança às alegações da defesa. Se a 

autora recebeu tais valores do réu, é óbvio que houve negócio celebrado 

entre ambos. Em análise minuciosa da documentação, portanto, é 

clarividente que a dívida procedeu da utilização dos serviços da parte 

reclamada. Outrossim, a parte autora nega a existência de relação jurídica, 

a qual, entretanto, foi comprovada pela ré. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em devolução de valores e 

existência de dano moral indenizável. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte 

autora afirma em sua petição inicial que desconhece o débito negativado, 

afirmando que nunca efetuou empréstimo junto ao réu, sendo que a 

relação jurídica e o débito restaram comprovados. É evidente que a 

demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pela demandada são 

provas irrefutáveis desta situação. O Enunciado 136 do FONAJE quanto 

ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante faltou com 

seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida 

de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a litigância de má-fé, 

devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada a multa prevista no 

art. 81 do NCPC, que ora OPINO seja arbitrada em 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados 

nos autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, 

1. Opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. 2. OPINO, ainda, pela CONDENAÇÃO da parte reclamante 

ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do 

advogado, que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus advogados. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009328-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI ESCANDIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009328-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALDECI 

ESCANDIANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009346-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL REIS LIMA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009346-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL REIS 

LIMA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009350-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA BRAS TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009350-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLEIA BRAS 

TEIXEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009355-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAELCO DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009355-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAELCO DE 

ALMEIDA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009359-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE SOUZA CHAGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009359-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

VINICIUS DE SOUZA CHAGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009365-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009365-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ANGELA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009372-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANSLEY VINICIUS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1009372-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RANSLEY 

VINICIUS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAYANE 

PINHEIRO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009373-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE RODRIGUES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009373-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLINE 

RODRIGUES DE QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009374-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009374-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA ALVES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON 

LUIZ PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009396-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BIAPINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009396-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANDERLEIA 

BIAPINO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009397-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES MARTINS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009397-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAMIRES 

MARTINS LEAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009400-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009400-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANNE 

NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA 

POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009410-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEY LUCIO NASCIMENTO ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009410-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIONEY 

LUCIO NASCIMENTO ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009426-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009426-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO ROSA 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009447-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILIETE YUNG OAB - MT16371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009447-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARR COMERCIO 

DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ILIETE YUNG POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009461-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA FERREIRA OTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009461-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAISA FERREIRA 

OTONI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SILVEIRA POLO 

PASSIVO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009470-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009470-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO LUIZ 

DORILEO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009475-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALUIZIO ROSSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009475-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO ALUIZIO 
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ROSSINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORGE ROBERTO FERREIRA 

DA CRUZ JUNIOR POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009299-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009299-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDENIR AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), 

apresentando Contrato de Empréstimo formalizado perante a Reclamada, 

sob pena de indeferimento da antecipação de tutela. II- Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009501-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009501-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONEL 

MARTINS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILENE SOYANE 

DA SILVA MATOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009291-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009291-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDENIR AUXILIADORA GUIMARAES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Visto. I- Emende a parte Reclamante a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), 

apresentando Contrato de Empréstimo formalizado perante a Reclamada, 

sob pena de indeferimento da antecipação de tutela. II- Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009513-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERNANDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009513-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDER FERNANDO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009516-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009516-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONEL 

MARTINS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILENE SOYANE 

DA SILVA MATOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009276-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MAIA FIGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. BERTACCO BARCOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009276-57.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LILIAN MAIA FIGUEIRA REQUERIDO: M. L. BERTACCO 

BARCOS Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do CPC), apresentando comprovante de balcão do 

SCPC (órgão diferente de negativação de crédito), atualizado, bem com, 

contrato de Compra e Venda formalizado pela empresa da Reclamante 

junto a Reclamada, sob pena de indeferimento da antecipação postulada. 

II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta 

de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009523-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO AGNELO BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009523-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICTOR HUGO 

AGNELO BELEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO FERNANDO 

PECORA DE AMORIM POLO PASSIVO: LUMA CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009525-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009525-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERA LUCIA 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009538-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE KELLY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009538-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSE KELLY DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICE VILALVA DE 

MAGALHAES POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009540-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARVALHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009540-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEMIR 

CARVALHO DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009326-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CAVALCANTI LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 17:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009391-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CAVALCANTI LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 17:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009563-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE NEVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009563-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGIANE NEVES 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA POLO PASSIVO: CLARO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009570-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA RAMOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009570-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA PEREIRA 

RAMOS DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 397 de 744



DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008874-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA CANHETE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 17:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009463-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEGOBI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009463-65.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA SEGOBI RODRIGUES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), apresentando 

comprovante de balcão do SPC/SERASA e SCPC (dois órgãos diferentes 

de negativação de crédito), atualizados, sob pena de indeferimento da 

antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014702-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do Reclamado para em 15 dias, proceder ao 

pagamento da condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e a 

incidência da multa de 10% (art. 523, § 1º, arts. 79 e 774 CPC).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009538-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE KELLY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009538-07.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSE KELLY DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321 do CPC), apresentando comprovante de balcão do SCPC 

(órgão diferente de negativação de crédito), atualizado, bem como, 

demonstre a discussão judicial sobre as demais inscrições negativas, sob 

pena de indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com 

ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014567-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DANTAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009610-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009610-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA MARQUES 

POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009619-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA KUBO ALMADA (AUTOR)

ARLINDO SANTOS FERNANDEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1009619-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CRISTINA 

KUBO ALMADA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARLOS 

LOCK POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009635-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009635-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FATIMA MARIA 

DE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE REZENDE 

CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009638-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA RAMOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009638-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA PEREIRA 

RAMOS DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009650-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009650-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CILENE 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009654-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA JULIA ALVES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009654-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANNA JULIA 

ALVES LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005531-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELLEN VALERIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005531-69.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EDIELLEN VALERIA DA SILVA REU: CENTRAIS ELETRICAS DE 

RONDONIA S/A Visto. I – Verifico que a parte Reclamante apresenta aos 

autos comprovante de negativação do SERASA/SPC, contudo, a emenda 

determinada por este Juízo, referem-se ao comprovante de balcão SCPC 

(órgão diferente de negativação de crédito). II - Dessa forma, emende a 

parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), 

apresentando comprovante de balcão do SCPC, atualizado, sob pena de 

indeferimento da antecipação postulada. III- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009654-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA JULIA ALVES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009654-13.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANNA JULIA ALVES LIMA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. 

Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321 do CPC), apresentando comprovante de balcão do SCPC (órgão 

diferente de negativação de crédito), atualizado, sob pena de 

indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PRATES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012571-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSE DA SILVA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR PEREZ OAB - SP334976 (ADVOGADO(A))
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Intimo o Reclamado para em 15 dias, proceder ao pagamento da 

condenação. O não pagamento ocasionará bloqueio e a incidência da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, arts. 79 e 774 CPC).

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022383-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NACIF SIRIO VILA REAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS OAB - MT13040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ AV. RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 - TELEFONE: (65) 33139800 OFÍCIO Nº 112/2020-3ºJEC 

CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR TABELIÃO 

(Ã) DO CARTÓRIO DO 4º SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ-MT End.: Rua 

Campo Grande, 533 - Centro Norte, Cuiabá - MT, CEP 78005-170 

Referência: Processo nº 1022383-08.2019.8.11.0001 Espécie: 

[Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: NACIF SIRIO VILA REAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Senhor(a) Tabelião (ã), Cumprindo determinação do Exmo. Sr. Dr. Juiz 

de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível - Dr. WALTER PEREIRA DE 

SOUZA, solicito a Vossa Senhoria que adote as providências necessárias 

no sentido de promover o cancelamento dos efeitos do protesto de nº , em 

nome de NACIF SIRIO VILA REAL. Segue em anexo a decisão e a Certidão 

de Protesto. Atenciosamente, Assinado Digitalmente MARIA PAULINA DA 

COSTA GALESSO Gestor de Secretaria SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: 

Rua Miranda Reis, nº 441 – Bairro Poção – Cuiabá/MT – CEP 78.015-640 

T E L E F O N E S :  ( 6 5 )  3 3 1 3 - 9 8 0 0 /  3 6 2 4 - 3 0 0 3  -  E M A I L : 

terceiro.jec.cuiaba@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009717-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA PAULA DE MORAES BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009717-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZANDRA 

PAULA DE MORAES BASTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNEY 

VELOSO GUEDES POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004804-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 20/03/2020 

Hora: 08:15 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009732-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AMARAL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009732-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO 

AMARAL DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL COSTA 

PARRIAO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005475-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005963-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 12:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006862-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR FELIPE BASTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 14:45 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008347-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIDE CAMARGO DE BOA VENTURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009737-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DOMINGOS SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA FATIMA DE PAULA OAB - MT10140-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009737-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

DOMINGOS SANTOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VANIA FATIMA DE PAULA POLO PASSIVO: GENERAL MOTORS DO 

BRASIL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003757-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MARCOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003757-04.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JEFFERSON MARCOS RODRIGUES REU: TIM CELULAR S.A. Visto. 

A Parte Reclamante pugnou pela exclusão da inserção negativa lançada 

em seu nome pela parte Reclamada no órgão de proteção ao crédito. Em 

consulta realizada de ofício por este Juízo, verifica-se que a constrição 

negativa já fora excluída, conforme se verifica no extrato atualizado do 

SERASA (abaixo). ------------------------------------------- C O N S U L T A D 

E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada 

na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME : 

JEFFERSON MARCOS RODRIGUES DATA NASCIMENTO: 11/08/1992 CPF: 

047.039.721-74 ------------------------------------------- RESULTADO ----------

--------------------------------- NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não 

constam registros na Entidade consultante. -------------------------------------

------ > Sem ocorrencia(s) de SPC > Sem ocorrencia(s) de Cheque Lojista 

------------------------------------------- * Esta consulta apresenta 

informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e 

da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou 

públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------

--------------------------- NUM.PROTOCOLO: 002.236.736.411-10 28/02/2020 

13:02:30-horario de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Posto 

isto, nota-se que resta prejudicada a análise do pedido de antecipação de 

tutela. Trata-se de relação de consumo e estão presentes os requisitos 

legais para a inversão do ônus da prova, a qual defiro, exceto no que 

tange àquelas de conteúdo negativo, por tal caraterística insuscetíveis de 

transferência ao polo oposto. Inexistindo pedido diverso, a 

citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta AR, 

salvo se possível a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009516-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009516-46.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONEL MARTINS COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda ressai das alegações da parte Reclamante de que a Empresa 

Reclamada realizou inspeção irregular em sua UC-6/354655-3, no mês de 

outubro/2017, com fixação de recuperação de consumo no valor de R$ 

787,02 (setecentos e oitenta e sete reais e dois centavos). O justificado 

receio de ineficácia do provimento final se justifica em relação à possível 

suspensão do fornecimento do serviço em relação à fatura de 

recuperação de consumo, bem como, a sua cobrança enquanto se 

discute a regularidade da inspeção (cumprimento do art. 129, §1º, da Res. 

414/2010-ANEEL). Por fim, considerando que a discussão não trata de 

possível “defeito” do relógio medidor, bem como, diante da inexistência de 

discussão sobre faturas posteriores, sem necessidade da sua troca 

nesse momento. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, 

DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela, determinando à parte 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspensão da cobrança 

da fatura de recuperação de consumo trazida com a inicial; b) não 

inclusão do nome da parte Reclamante no cadastro negativador pela 

fatura aqui discutida e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) 

dias; e, c) a não suspensão do serviço em razão da fatura aqui discutida 

e, se ocorrida, o seu restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Tratando-se de serviço essencial o prazo é contínuo (final de 

semana e feriado) Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006896-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006896-61.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIA MARIA CORREA REQUERIDO: CLARO S.A. Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela nos Juizados Especiais, deve 

obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. 

art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento 

relevante da demanda resta, aparentemente, consubstanciado na prova 

inicialmente trazida onde demonstrado regularmente a cobrança a título de 

“APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO 

VIDEO” na fatura, bem como, a inexistência de referência do que significa 

o referido serviço. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de permitir a cobrança reiterada de serviço pelo 

qual o Reclamante não conhece e pode até mesmo não ter contratado, 

obrigando-lhe a prejuízo injustificado. Isto posto, com fundamento no art. 

art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda o serviço e a 

respectiva cobrança a título “APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA e 

APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO”, no prazo de 5 (cinco) dias; e, b) 

se abstenha de incluir o nome do Reclamante do cadastro negativador 

pela dívida noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa 

simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, 

naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, 

porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009650-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009650-73.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CILENE FERREIRA DA SILVA REU: AGUAS CUIABÁ S/A 

Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na resistência da parte Reclamante em razão da fatura 

de consumo acostada à inicial, bem como, da prova pré-constituída da 

inexistência de irregularidade no sistema hidrosanitário na matrícula nº 

343911-9. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante a serviço 

essencial, cuja continuidade é assegurada pelo art. 22, do CDC. Isto posto, 

com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada, até decisão final ou posterior decisão do 

juízo: a) suspenda a cobrança da fatura de consumo acostada à inicial; b) 

não promova a negativação do nome da parte Reclamante em razão desta 

e, se já ocorrido, exclua no prazo de 5 (cinco) dias; c) não promova a 

suspensão do serviço em razão da fatura discutida e, se já ocorrido, 

restabeleça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; d) promova a 

substituição do relógio medidor na matrícula nº 343911-9, no dia 

10/03/2020, entre 8 às 12 horas, por outro aparelho aferido pelo INMETRO 

ou órgão equivalente, com registro nos autos e regular envio das faturas 

de consumo para pagamento pelo usuário; e, e) apresente nos autos 

cópia das 3 (três) faturas de consumo emitidas após o cumprimento do 

item “d”. A presente antecipação não exime a UC de disponibilizar as 

condições técnicas adequadas à instalação e, de outro lado, não obriga a 

Empresa Reclamada, acaso haja pendência atual financeira/técnica que 

justifique(m) a interrupção dos serviços que, obrigatoriamente, deverá ser 

noticiado nos autos no mesmo prazo do item “c”. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Ainda, 

antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PRATES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000175-93.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DARCI PRATES NUNES REQUERIDO: EMBU 

INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP 

Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

A permitir a antecipação da tutela, indispensável a demonstração 

inequívoca do fundamento relevante da demanda, do justificado receio de 

ineficácia do provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida que, 

no caso, não se encontram presentes. No caso, determinada a emenda à 

inicial para juntada de documento imprescindível à apreciação da urgência, 

quedou inerte a parte Reclamante. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada 

em caráter inicial. Compulsados os autos, verifico que a parte Reclamada 

não foi devidamente citada. Deste modo, promova a Secretaria nova data 

de audiência de conciliação, com intimação das partes. Antevendo a 

relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, a 

citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta A.R., 

salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002843-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002843-37.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ERCILIA BORGES REU: AGEMED SAUDE S/A Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde evidente a 

contratação dos serviços, inutilização dos serviços e o cancelamento do 

contrato. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de permitir a cobrança reiterada de serviços pelos 

quais a Reclamante não usufruiu, obrigando-lhe a prejuízo injustificado. 
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Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação 

de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspenda a cobrança das parcelas vencidas e vincendas do advindas do 

contrato no prazo de 10 (dez) dias; e, b) abstenha de incluir o nome da 

parte Reclamante do cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos. 

Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da 

presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Cite-se para responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem 

como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as 

cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016376-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FARIAS PULQUERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIONE MENDES DE PINHO OAB - MT13267-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016376-97.2019.8.11.0001. REQUERENTE: GUILHERME FARIAS 

PULQUERIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Preliminar 1 - Perícia Rejeito a preliminar haja vista a 

inexistência de complexidade para a resolução do problema, motivo pelo 

qual mostra-se competência o juizado especial. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Alega o reclamante que no dia 07.10.2019 houve interrupção do 

fornecimento de energia elétrica sem qualquer motivo aparente. Informa 

que a energia foi restabelecida no mesmo dia, todavia houve a queima do 

ar-condicionado. Aduz que efetuou reclamação na via administrativa, mas 

seu requerimento foi indeferido pela Concessionária de Energia Elétrica, 

motivo pelo qual pleiteia a condenação da parte requerida em danos 

morais e materiais. A parte requerida apresentou contestação e alegou 

que não houve nenhum registro de perturbação no sistema elétrico do 

requerente que pudesse ter causado a queima do eletrodoméstico. Após 

cuidadosa análise dos fatos e documentos juntados à inicial e no decorrer 

da ação, tenho inexistir razão à parte requerente. Destaco que, a parte 

requerente não juntou à inicial nenhum documento que demonstrasse a 

ocorrência de interrupção de energia elétrica no dia 07.10.2019, bem como 

que tenha entrado em contato com a requerida neste dia ou no dia 

seguinte para reclamar sobre a falta de energia. Necessário observar que, 

não houve a juntada de nenhum laudo técnico afirmando que o dano se 

deu em virtude de oscilação de energia elétrica, assim como, não foi 

apresentado nota fiscal do objeto, a fim de demonstrar a sua existência e 

seu efetivo valor. Assim sendo, não há documento probatório de que 

houve falha na prestação dos serviços, desse modo, deve ser 

reconhecido que houve regular prestação dos serviços. Oportuno lembrar 

que, cabe ao requerente apresentar o mínimo de provas para análise dos 

fatos, ônus que lhe compete nos termos do art. 373, I do CPC. A inversão 

do ônus probandi, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, não tem o condão de eximir o requerente do dever de 

comprovar minimamente os fatos alegados na inicial. A Turma Recursal 

deste Estado segue o mesmo entendimento: E M E N T A -RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DANO EM EQUIPAMENTO 

ELETRODOMÉSTICO - EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO CAUSAL NÃO 

DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE 

COMPETE A CONSUMIDORA - ÔNUS QUE INCUMBE AO RECORRENTE, 

NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS E 

MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. Incumbe à requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu 

direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC. 2. No caso, não foi 

demostrada a existência de danos ao aparelho enumerados na inicial, 

tampouco que o suposto dano decorreu da alegada oscilação de energia. 

3. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito 

indenizatório. 4. Para a configuração do dano moral é necessária 

comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme 

dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu 

no caso concreto. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TRU/MT – RI 

0013305-41.2018.811.0001, Juíza-Relatora: Valdeci Moraes Siqueira, Data 

do Julgamento: 25.09.2018) EMENTA - RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SENTENÇA EXTINTIVA 

POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO 

DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - REFORMA DA SENTENÇA - APLICAÇÃO 

DA TEORIA DA CAUSA MADURA - INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 

DO CPC - MÉRITO - FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É de ser reformada a 

sentença que extinguiu o feito sem resolução, por complexidade 

probatória, se verificada a desnecessidade de produção de prova pericial. 

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa 

sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista 

no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser 

examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo 

“Ad quem”. Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte 

recorrente, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo 

com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A 

Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da 

prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima 

quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (TRU/MT – RI 

8015776-85.2018.811.0002, Juiz-Relator: Sebastião de Arruda Almeida, 

Data do Julgamento: 01.03.2019 - destaquei) Neste contexto, no presente 

caso, não vislumbro razão a parte requerente, tendo em vista, a não 

comprovação dos fatos narrados e, portanto, os pedidos devem ser 

julgados improcedentes. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da parte requerente, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se. Sentença Publicada 

no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson 

Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017125-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDOLFA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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CÍVEL DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1017125-17.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA LINDOLFA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Relatório. O caso se refere a negativa de transferência de 

titularidade da unidade consumidora nº 6/311089-7, e o fornecimento de 

energia elétrica, sob o argumento de que existem débitos em nome de 

terceiro. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar 1 – Incompetência. Conforme reiteradas decisões da 

Turma Recursal, é sim competente o juizado especial para julgar causas 

que envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde que utilizados 

“outros meios de provas”. Nesse sentido: “Ementa: PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA 

COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA. Conforme disposto na Lei nº 

9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua 

competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a 

matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. 

Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à 

necessidade de perícia. ...” (TJMT – TRU – RI nº 

0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. juiz Marcelo Sebastião do Prado de 

Moraes – j. 7/08/2018). Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Responsabilidade e a possibilidade de transferência da unidade 

Consumidora. Define-se a responsabilidade do consumidor de energia em 

face da cobrança do serviço fornecido e eventualmente não pago a partir 

do contrato ou do cadastro com a concessionária, sendo responsável 

pelo pagamento das faturas aquele que constar como usuário. Isso 

porque, ao contrário da tese defensiva, o contrato de fornecimento de 

energia elétrica é do tipo intuitu personae, ou seja, é um contrato pessoal, 

sendo estranha à concessionária a relação jurídica consolidada em 

contrato com terceiros. A lei não estipula ser o fornecimento de energia 

obrigação real, possuindo caráter exclusivamente pessoal. A energia é 

fornecida para que pessoas a utilizem e por isso não têm relação direta 

com o bem, mas com os usuários, assim é porque o fornecimento se dá 

mediante contrato e a existência ou inexistência de direito real subjacente 

é indiferente à obrigação. Diante disto, não pode a parte Reclamante ser 

responsabilizada por débitos correspondentes a período anterior, 

incumbindo esse consumo anterior ao antigo consumidor, e não ao atual 

possuidor do imóvel. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DÉBITO DO LOCATÁRIO. EXIGÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO 

IMÓVEL. Tratando-se de obrigação de caráter contratual e sinalagmático 

(art. 3º, I, e, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL), havendo 

contraprestação do Estado ao particular, nos termos do art. 175 da CF/88, 

não há falar em transferência de responsabilidade a quem não foi o 

efetivo consumidor, não se tratando de obrigação propter rem. Aplicação 

da própria regra do art. 4º, § 2º, da precitada Resolução, não se admitindo 

a utilização da ameaça do corte de energia como coação do consumidor à 

assunção de débito de terceira pessoa. APELO DESPROVIDO.” (TJRS – 2ª 

CC - AP nº 70016458622 – rel. desemb. Adão Sérgio do Nascimento 

Cassiano j. 29/11/2006). Grifei. Deste modo, restando comprovado que a 

parte Reclamante não tem responsabilidade sobre eventual consumo 

anterior ao seu vínculo contratual com a unidade consumidora, é de se 

reconhecer a viabilidade do pedido. O fato descrito na inicial supera o 

mero aborrecimento, sendo de amplo conhecimento da parte Reclamada a 

indisponibilidade legal para a vinculação de quitação de débitos anteriores 

para o fornecimento de energia, causando evidente constrangimento à 

parte Reclamante quanto ao uso de bem essencial à vida moderna. Sendo 

assim, reconheço o dano mortal e, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Com relação ao pedido de 

repetição de indébito, razão não assiste a parte requerente pois não 

comprovou ter pago a fatura no valor de R$ 81,73 (oitenta e um reais e 

setenta e três centavos), qual está cadastrada em nome de Luciana 

França de Moraes. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) tornar definitiva a 

antecipação de tutela deferida nos autos; b) declarar inexigível o débito da 

unidade consumidora nº 6/311089-7, perante à pare Reclamante, 

anteriores à identificação de seu vínculo contratual com a UC; c) condenar 

a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m., a partir da 

citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva 

Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019385-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETA FARIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019385-67.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANACLETA FARIAS SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Preliminar. - DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial 

contém todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, 

motivo pelo qual, rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 
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débito, bem como a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes e 

indenização por danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em 

defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade do débito, todavia, não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito 

defendido. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus 

da prova por ora da antecipação de tutela (id. 26874576). Ressalta-se 

que, nestas circunstâncias, ainda que existente, em tese, vínculo negocial 

entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do 

débito discutido, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o 

fez. Análise dos documentos colacionados à contestação revela severa 

divergência nas alegações defensivas, pois a Reclamada sustenta que a 

fatura que ensejou a negativação questionada teve vencimento em 

20/09/2019 e que a mesma foi quitada com atraso, em 24/09/2019, 

oportunidade em que regularizou a situação da demandante, todavia, a 

inclusão do nome da Reclamante foi promovida após a tal data (11/10/19), 

sem justificativa. Ainda, verifico do documento de id. 29031216 que não há 

registro de pagamento para a referida fatura e que a origem do débito 

remonta à fatura vencida em 03/2019, sendo que a fatura emitida nessa 

competência foi devidamente adimplida, portanto, revelando cobrança de 

débito indevido. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outra 

anotação negativa em seu nome (id. 29031223), no entanto, posterior à 

discutida na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 

385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de 

outro apontamento, sem demonstração inequívoca da sua ilegitimidade, 

como no presente caso, deve ser levada em consideração para fixação 

do quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) tornar 

definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id. 26874576); b) declarar 

a inexistência do débito no valor de R$ 411,81 (quatrocentos e onze reais 

e oitenta e um centavos); c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; d) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e e) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003346-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS BATISTA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003346-92.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JEREMIAS BATISTA DE SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante deixou de 

comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de 

modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na 

norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado nº 28, do FONAJE. 

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do 

pagamento das custas deste feito. Transitado em julgado, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003558-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETH BARBOSA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003558-16.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JULIETH BARBOSA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante deixou 

de comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, 

de modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro 

na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado nº 28, do FONAJE. 

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do 

pagamento das custas deste feito. Transitado em julgado, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017084-50.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FRANCA MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

AIRTON MENDES LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017084-50.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: SONIA REGINA DE OLIVEIRA EXECUTADO: AIRTON MENDES 

LEITE DA SILVA e ORLANDO FRANCA MENDES DA SILVA Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de ação nominada “execução 

por título judicial”, decorrente do descumprimento de decisão judicial 

exarada em outro processo. Alega a parte reclamante que na data de 

06.07.2016 ingressou com ação (8050582-23.2016.811.0001) em face da 

reclamada, pois seria credora do montante de R$ 6.301,88 (seis mil 

trezentos e um reais e oitenta e oito centavos), representada por contrato 

de confissão de dívida. Todavia, em detida análise dos autos, a sentença 

proferida no movimento de nº 102 homologou o acordo entre as partes 

apresentado, contudo, sem o seu devido cumprimento até a presente data. 

Dessa forma, no presente caso, entendo que a requerente pugna pelo 

cumprimento da sentença exarada em outro processo 

(8050582-23.2016.811.0001). No entanto, ao se falar do cumprimento de 

sentença, deve dar-se nos mesmos autos, nos termos do artigo 52, IV, da 

Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do 

art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, 

arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010316-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES ROOSEVELT SANTOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010316-11.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JAMES ROOSEVELT SANTOS 

AMORIM REQUERIDO: AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Preliminar – 

Ilegitimidade Passiva das Requeridas Opino pela rejeição da preliminar de 

ilegitimidade passiva, tendo em vista que no contrato consta as requeridas 

como contratantes do serviço, não havendo que se falar em ilegitimidade. 

Sendo assim, elas integram a cadeia de consumo, razão pela qual, nos 

termos dos artigos 14 c/c 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade é objetiva e solidária. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo às 

Reclamadas a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O 

caso se refere à Reclamação com pedido de indenização por danos 

morais e materiais, formulada pelo Reclamante, visando ser compensado 

pela falha na prestação do serviço das Reclamadas, ante a ausência de 

remarcação das datas do voo nos termos requeridos. Compulsando as 

provas produzidas nos autos, não verifico a falha na prestação de 

serviço, uma vez que, o requerente não demonstrou o pagamento da taxa 

de remarcação para conclusão do procedimento de alteração de datas. 

Além do mais, não se infere da conversa entre o requerente com a 

preposta das rés que essa tenha concluído o processo de remarcação 

das passagens. Ademais, o requerente não demonstrou ter procurado 

pessoalmente a requerida para fins de buscar informações sobre o caso 

ou até mesmo tentar resolver a situação da remarcação das passagens 

aéreas. Existindo culpa exclusiva da vítima, fica afastada a 

responsabilidade civil do prestador de serviços por eventuais danos 

materiais e morais suportados pelo passageiro, nos termos do art. 14, §3º, 

do CDC. A inteligência do artigo 6º, da Lei nº 9.099/95, nos mostra que o 

juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Deste modo, apesar 

da reclamação tratar de relação de consumo e haver inversão do ônus da 

prova, a parte Reclamante não está dispensada do que determina o art. 

373, I, do CPC. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo 

S E N T E N Ç A Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos 

do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008145-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008145-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NILDO DE OLIVEIRA ALVES REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos, etc. Relatório. Noticia o reclamante que a requerida inseriu seus 

dados no rol de inadimplentes pelo débito no valor de R$ 658,20 

(seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), em 21.08.2018, que 

faz referência a um contrato de empréstimo consignado que alega estar 

quitado. Em sua defesa, a requerida alega que a partir do mês abril/2017 o 

requerente ficou sem margem para incidência de desconto em folha de 

pagamento. Aduz que a quitação do contrato ocorreu no dia 22.03.2019 e, 

por consequência, a negativação foi licita. Fundamento e decido. Preliminar 

– Falta de Interesse de Agir Rejeito a preliminar, pois se confunde com o 

próprio mérito, além disso o prequestionamento administrativo não é 

pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de 

direito constitucionalmente assegurado ao cidadão. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. A 

reclamada, em contestação, se limita a afirmar que a quitação do 

empréstimo ocorreu em 22.03.2019 e, por tal razão, a inscrição do nome 

do requerente nos órgãos de proteção ao crédito em 21.08.2018 foi licita. 

Assim, considero incontroverso o pagamento do débito pendente, mesmo 

que tardio, cabendo ao credor excluir o nome do requerente do rol de 

inadimplente dentro do prazo legal. Verifica-se que a negativação foi lícita, 

visto que o requerente estava inadimplente com a requerida, porém a 

manutenção da restrição foi indevida, visto que sua baixa ocorreu em 

04.09.2019, isto é, 07 (sete) meses após a quitação de todas as parcelas 

do empréstimo. A reclamada agiu com imprudência, ao manter o nome do 

cliente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, pelo 

débito já quitado, vez que, cumpre ao credor promover a exclusão do 
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nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito. Conquanto a 

reclamada não tenham agido com dolo, este fato demonstra sua conduta 

ofensiva, tal como se verifica “in casu”, a configurar o dano moral. A 

jurisprudência é assente no sentido de que a inclusão ou manutenção 

indevida do nome do consumidor nos bancos de dados das entidades 

restritivas de crédito gera, por si, dano moral, independendo, portanto, de 

produção de prova do prejuízo suportado. Reconhecida a prática do ato 

ilícito e da configuração do dano moral, resta a quantificação do dano. 

Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar 

uma satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e 

pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. 

Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre 

as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da humilhação 

suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor e do 

ofendido. Na hipótese versada, não há prova de que a reclamada tenha 

agido com culpa grave. Sabe-se que a reclamada é uma empresa de 

grande porte. Não há informações sobre a condição econômica do 

reclamante. O reclamante contribuiu para o evento danoso, pois além de 

ter ficado sem margem para o adimplemento das parcelas não procurou 

outros meios para cumprir sua obrigação financeira a tempo e modo 

devidos. Sopesados esses elementos, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido, 

para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial, e; 2) condenar a 

requerida pagar ao requerente R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Decisão 

sujeita à homologação do Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, 

nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021759-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA MENDES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MENDES MONTEIRO OAB - MT11931/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021759-56.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCIA MARIA MENDES MONTEIRO REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. 

Apresentado contrato em contestação, sobre o qual nega a parte 

Reclamante a legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, 

indispensável a realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 

e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012078-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO NEPONOCENO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo: 

1012078-62.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ADELINO NEPONOCENO DA 

SILVA FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A, CASA BAHIA 

COMERCIAL LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminares. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECLAMADAS. Ambas 

as Reclamadas suscitam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

presente reclamação, imputando uma à outra a responsabilidade pelos 

fatos narrados na petição inicial. É uníssono o entendimento de que o 

Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 7, parágrafo único, 14 e 18, 

expressamente estabelece a responsabilidade solidária e objetiva entre 

todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele faz a 

intermediação da contratação. Nesse sentido: “EMENTA: FRAUDE 

RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 

1. Os autos demonstram a ilicitude da inclusão do nome da parte autora no 

cadastro de devedores, pois não há prova de que houve a contratação 

firmada, tampouco de que a demandante tenha se locupletado do cartão 

de crédito supostamente contratado. 2. Tratando-se de hipótese em que a 

instituição financeira não traz a documentação hábil a comprovar a 

regularidade da contratação do cartão de crédito, há que ser reconhecida 

a existência de fraude, de modo a atrair para si a responsabilidade pela 

falha na prestação dos serviços, aplicando-se os ditames do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor . 3. em que pese a empresa CA MODAS 

LTDA insista na tese de ilegitimidade passiva, imputando a 

responsabilidade apenas ao BANCO BRADESCO S/A, sendo, pois, mera 

intermediadora do estabelecimento contratual, o Código de Defesa do 

Consumidor é transparente ao prever a responsabilidade solidária de 

todos os que participam da cadeia econômica de produção, circulação e 

distribuição dos produtos ou de prestação de serviços, havendo, portanto, 

pertinência subjetiva com o direito deduzido. 4. Evidenciada, assim, a 

ilegalidade do ato praticado pela parte ré, resta caracterizado o dano 

moral, exsurgindo, daí o dever de indenizar. 5. É cediço que, na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 6...” (TJ-PE – 1 T - 

APL 5068326 – rel. Humberto Costa Vasconcelos – j. em 13/02/2019). 

Grifei. Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas por ambas as 

Reclamadas, porquanto integrantes da mesma cadeia de prestação de 

serviço. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 
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sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito junto as 

Reclamadas, bem como, a baixa da negativação decorrente e indenização 

por danos morais, por se tratar de débito oriundo de fraude. Em defesa, a 

instituição financeira Reclamada se limita a sustentar a inexistência de 

danos a serem reparados, porquanto não realizada a inclusão do nome do 

Reclamante nos cadastros de inadimplentes. Já a 2ª Reclamada 

reconhece a inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, invocando a excludente de responsabilidade por fato de terceiro 

(falsário). No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus 

da prova, cabendo às partes Reclamadas a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é 

objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na 

prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que 

pudessem se desonerar da obrigação de indenizar, deveriam provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se 

verificou no presente caso. É incontroverso que o débito que resultou a 

inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

decorreu de fraude perpetrada por terceiro, revelando falha na prestação 

do serviço pelas Reclamadas, às quais incumbia o dever de manter a 

segurança nas suas contratações, tratando-se de situação prevista como 

fortuito interno. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que 

se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto, é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, rejeito as preliminares 

e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido para: a) declarar a inexistência de débito entre as partes; b) 

condenar as partes Reclamadas, solidariamente, a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato 

ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da 

Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013045-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013045-10.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DEIVISON DO CARMO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 3, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DOS DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação 

se encontra devidamente instruída com os documentos necessários para 

o deslinde do feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa 

objeto de discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do 

extrato de negativação oficialmente expedido pelo SCPC/SPC/Serasa para 

tal fim. - DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Verificada a exclusão do nome do Reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito, tem-se que pretensão equivalente perdeu o seu objeto, 

remanescendo o interesse quanto ao pedido de indenização por danos 

morais decorrentes de suposta manutenção indevida de restrição 

negativa, impondo o prosseguimento do feito. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 
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de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende indenização por danos morais 

decorrentes de manutenção indevida de negativação lançada em seu 

nome, por débito adimplido. Já a parte Reclamada se limita a sustentar a 

inocorrência de danos morais, reconhecendo a ocorrência de falha 

operacional. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a 

inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela (id. 

25263448). No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e, se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto, é “in re ipsa”, 

ou seja, só a manutenção indevida de negativação já configura dano 

moral. Nesse sentido: “EMENTA: MANUTENÇÃO INDEVIDA DE 

NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. A indevida manutenção 

de negativação após o pagamento do débito dá ensejo a dano moral puro 

por abalo de crédito, modulado, contudo, o valor da indenização, conforme 

as peculiaridades do caso concreto. Recurso provido em parte. Unânime”. 

(TJ-RS – TR – RI nº 71005336128 – rel. João Pedro Cavalli Junior – j. em 

31/10/2016). Insta consignar que a parte Reclamante possui outra 

anotação negativa em seu nome, no entanto, posterior à discutida na 

presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outro 

apontamento, sem demonstração inequívoca da sua ilegitimidade, como no 

presente caso, deve ser levada em consideração para fixação do 

quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para: a) declarar a inexistência dos débitos entre as partes; b) condenar a 

parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; c) 

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser 

dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014548-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCEDRI VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014548-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DULCEDRI VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AGUIA TUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, 

fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da 

existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores 

por vícios relativos aos produtos e serviços. Prevalecem, no caso, as 

regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá 

voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em 

conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa 

responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito 

de regresso. Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de 

Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, expressamente 

estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da 

cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação. Nesse sentido: 

“EMENTA PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM 

AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DA COMPRA DE 

PASSAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE O 

CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UM DIA ANTES DA VIAGEM. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. DEVER DE RESTITUIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 

DESISTÊNCIA DA COMPRA POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA 

DE RECURSOS DA RÉ. MANUTENÇÃO NO PONTO PELA IMPOSSIBILIDADE 

DE REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO 

PROVIDO”. (TJRS - 4ª TR - RI nº 71008338501 - relª. juíza Gisele Anne 

Vieira de Azambuja - j. 27/02/2019). Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 
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INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento”. (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende o pagamento de indenização por 

danos materiais no valor de R$ 6.131,15 (seis mil, cento e trinta e um reais 

e quinze centavos), correspondente ao ressarcimento de valores retidos 

pelas Reclamadas, por ocasião de cancelamento do contrato firmado entre 

as partes, bem como à aplicação contratual de multa às Reclamadas, além 

de indenização por danos morais. Em defesa, as partes Reclamadas 

imputam a responsabilidade pelo não cumprimento do voo contratado à 

companhia aérea contratada. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo às partes Reclamadas a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos 

termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, 

verifico que as Reclamadas deixaram de impugnar especificamente as 

alegações de fato contidas na petição inicial, não se pronunciando acerca 

da retenção de valores por cancelamento do contrato, a incidir o disposto 

no art. 341 do CPC. No caso, em que pese o cancelamento do pacote 

turístico tenha supostamente decorrido da incerteza quanto à realização 

do voo contratado da Avianca, não se pode olvidar que se trata de causa 

de desistência, porquanto, de iniciativa da parte Autora, sobretudo porque 

o contrato firmado não se restringia ao serviço de transporte aéreo 

reclamado. Deste modo, autorizada está a cobrança da multa da parte 

desistente que, por outro lado, não pode ser fixada em valor excessivo, 

que onere demasiadamente a parte contratante e culmine no 

enriquecimento indevido da parte contratada, sobretudo quando o serviço 

sequer foi usufruído. Nesse contexto, restou pacificado que, em casos 

análogos, o prestador do serviço tem direito de cobrar até 20% (vinte por 

cento) do valor do contrato, à título de multa, consoante entendimento 

fixado pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1.580.278 – SP. Considerando 

que o valor total dos contratos firmados perfez a importância de R$ 

10.273,19 (dez mil, duzentos e setenta e três reais e dezenove centavos), 

e que o valor retido a título de multa, pelas Reclamadas, não supera o 

percentual legítimo de 20% (vinte por cento), tem-se que inexiste dano 

material a ser reparado. Por consequência lógica, os pedidos de 

indenização por danos morais e de aplicação de multa em desfavor das 

Reclamadas restou prejudicado. Isto posto, rejeito a preliminar e, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003079-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELIL BENEDITA SIQUEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT15762-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003079-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOELIL BENEDITA SIQUEIRA NASCIMENTO REQUERIDO: 

ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040091-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

MAYARA MARTELLI OAB - MT27246/O (ADVOGADO(A))

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA E LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040091-48.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP EXECUTADO: MARCIA 

CONSUELO DE ALMEIDA E LOPES Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito com julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito – II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014258-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARIO APARECIDO ALVARES RODRIGUES (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:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014258-51.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCIMARIO APARECIDO ALVARES RODRIGUES REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 3, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. 
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Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como indenização por danos morais decorrentes 

de inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Em 

defesa, a parte Reclamada se limita a noticiar o cancelamento do contrato 

constituído em nome do Reclamante. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela 

(id. 25759160). Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que 

existente em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e, se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto, é “in re ipsa”, ou seja, só a manutenção 

indevida de negativação já configura dano moral. Nesse sentido: 

“EMENTA: MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. A indevida manutenção de negativação após o 

pagamento do débito dá ensejo a dano moral puro por abalo de crédito, 

modulado, contudo, o valor da indenização, conforme as peculiaridades do 

caso concreto. Recurso provido em parte. Unânime”. (TJ-RS – TR – RI nº 

71005336128 – rel. João Pedro Cavalli Junior – j. em 31/10/2016). Insta 

consignar que a parte Reclamante possui outra anotação negativa em seu 

nome, no entanto, posterior à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro apontamento, sem demonstração 

inequívoca da sua ilegitimidade, como no presente caso, deve ser levada 

em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para: a) declarar a inexistência de débito entre as partes; b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um 

por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019152-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DIAS DE MOURA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019152-70.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

GILSON DIAS DE MOURA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. A 

petição inicial contém todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 

do CPC, motivo pelo qual, rejeito a preliminar. - DA CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A tutela jurisdicional não está 

condicionada ao ingresso anterior nas vias administrativas ou ao 

esgotamento dos demais meios extrajudiciais de solução de conflito. 

Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 
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contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por originar de contrato 

cancelado. Em defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade da 

cobrança, todavia, não se pronuncia sobre o protocolo de atendimento 

apresentado na petição inicial, noticiando o pedido de cancelamento do 

serviço em 04/11/18. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre as 

partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes 

que pudessem comprovar inequivocamente a origem do débito por 

contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 144,97 (cento quarenta quatro reais 

e noventa sete centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019988-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA BAMBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019988-43.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NEUSA MARIA BAMBERG REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. 

Apresentado contrato em contestação, sobre o qual nega a parte 

Reclamante a legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, 

indispensável a realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 

e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019203-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANNY MARIA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA OLIVEIRA FERREIRA OAB - SP431987 (ADVOGADO(A))

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019203-81.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JANNY MARIA LOBO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 
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FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito. Apresentado contrato em contestação, sobre o qual 

nega a parte Reclamante a legitimidade da sua confecção, conclui-se que 

a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o 

seu desate, indispensável a realização de perícia, na forma estabelecida 

pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não 

se compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados 

Especiais, consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com 

fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022096-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLANIR NOGUEIRA PARANAGUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022096-45.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

OLANIR NOGUEIRA PARANAGUA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos morais 

decorrentes de atraso de voo, que resultou na perda da conexão e 

realocação em outro voo partindo 06 (seis) horas depois do contratado. Já 

a Reclamada sustenta a ausência de danos indenizáveis, apresentando 

como justificativa pelo atraso o intenso tráfego aéreo. No presente caso, 

em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de 

serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de 

transporte da forma como convencionada, quer por razões técnicas, ou 

qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do 

serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de atender às 

necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que 

não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. A responsabilidade 

do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independente de 

culpa, pela reparação pelos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do 

CDC. Desta feita, para que pudesse de desonerar da obrigação de 

indenizar, deveria provar que, tenho prestado o serviço, o defeito inexiste 

ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inciso I e II, do art. 

14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. No caso concreto, a 

situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva da parte Reclamante, notoriamente porque pessoa idosa 

merecedora de atendimento prioritário. Deste modo, revendo as 

circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de 

renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, com fundamento no art. 487, 

I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a 

Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um 

por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data (súmula 362 do STJ), tratando-se de condenação por ato ilícito, 

que não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 
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em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021382-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA OLAVARRIA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021382-85.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GRACIELA OLAVARRIA AQUINO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA 

REVELIA. A parte Reclamada, apesar de devidamente citada e de ter 

comparecido na audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa no 

prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 344 do CPC, reconheço a 

revelia. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos materiais e morais 

decorrentes de atraso de voo superior a 05 (cinco) horas, que resultou na 

perda da conexão e realocação em outro voo, partindo 07 (seis) horas 

depois do contratado, além de despesas com alimentação. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, uma vez comprovado pela Autora a subsistência da pretensão, 

cumpre à parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado 

procedente. Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na 

prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o 

contrato de transporte da forma como convencionada, quer por razões 

técnicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do 

prestador do serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de 

atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os 

transtornos, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO 

DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. 

CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor 

desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar 

desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de 

humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou 

informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato 

de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso 

manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a 

quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e 

gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor 

lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. A responsabilidade 

do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independente de 

culpa, pela reparação pelos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do 

CDC. Desta feita, para que pudesse de desonerar da obrigação de 

indenizar, deveria provar que, tenho prestado o serviço, o defeito inexiste 

ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inciso I e II, do art. 

14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. Assim, o 

ressarcimento integral das despesas com alimentação, durante o atraso 

do voo, é medida escorreita, já que decorrentes da falha na prestação do 

serviço, por parte da Reclamada. No caso concreto, a situação narrada 

ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da 

vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte 

Reclamante, notoriamente diante da falta de assistência à consumidora. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 

permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, reconheço a 

revelia da Reclamada e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a Reclamada a 

pagar à Reclamante o valor de R$ 193,23 (cento e noventa e três reais e 

vinte e três centavos), a título de indenização por danos materiais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a 

partir da citação; b) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ) e c) 

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 
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Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016627-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BRANDTNER DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016627-18.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CARLOS ALBERTO BRANDTNER DE CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: 

- que constatou negativação indevida em seu nome pelo débito no valor de 

R$ 61,16 (sessenta e um reais e dezesseis centavos); - que não possui 

vinculo jurídico com a Reclamada. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar(es). -DA AUSENCIA DE PROVA 

MÍNIMA A petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 e 

320 do CPC. Rejeito a preliminar. - DA CONSULTA EXTRAÍDA EM BALCAO 

Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado é válido. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 61,16 (sessenta e um reais e 

dezesseis centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; e, d) julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022314-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INOCENCIA DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1022314-73.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA INOCENCIA DA SILVA FRANCA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA CARÊNCIA DA 

AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A tutela jurisdicional não está 

condicionada ao ingresso anterior nas vias administrativas ou ao 

esgotamento dos demais meios extrajudiciais de solução de conflito. 

Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. Em defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade da 

cobrança, todavia, não apresenta nenhum documento apto a ilustrar a 

origem do débito. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre as 

partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes 

que pudessem comprovar inequivocamente a origem do débito por 

contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste 

nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...) que originou o 

débito discutido, sendo que “telas de sistemas”, faturas e relatório de 

ligação isolados e eventualmente apresentados não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 152,44 (Cento e cinquenta e dois 

reais e quarenta e quatro centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017341-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017341-75.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

PAULO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DOS DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação 

se encontra devidamente instruída com os documentos necessários para 
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o deslinde do feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa 

objeto de discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do 

extrato de negativação oficialmente expedido pelo SCPC para tal fim. 

Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, todavia, não apresenta 

nenhum documento hábil para demonstrar a origem da dívida defendida. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido, sendo que “telas 

de sistemas” e relatório de ligação isolados e eventualmente apresentados 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, 

não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações negativas em seu nome, no 

entanto, posteriores à discutida na presente reclamação, o que afasta a 

incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

súmula, a existência de outros apontamentos, sem demonstração 

inequívoca da sua ilegitimidade, como no presente caso, deve ser levada 

em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Por decorrência lógica, o 

indefere-se o pedido contraposto. Ante o exposto, rejeito a preliminar e, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para: a) declarar a inexistência dos débitos nos valores de 

R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos) e 

R$ 485,69 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove 

centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) 

a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016822-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIANA NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016822-03.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LAURA MARIANA NUNES DE SIQUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Apresentado contrato em 

contestação, sobre o qual nega a parte Reclamante a legitimidade da sua 

confecção, conclui-se que a causa em exame ostenta complexidade em 

razão da prova pois, para o seu desate, indispensável a realização de 
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perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de 

Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, 

simples e informal dos Juizados Especiais, consonante determina o art. 2º 

da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 485 do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar o presente feito, extinguindo o processo sem apreciação do mérito. 

Em razão disso, determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia 

integral, para abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de 

crime de falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio 

de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018582-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE ARRUDA LEITE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018582-84.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

MARILEIDE ARRUDA LEITE REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Apresentada 

gravação de áudio em contestação, sobre o qual nega a parte Reclamante 

a legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa em exame 

ostenta complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, 

indispensável a realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 

e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021196-62.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDNEIY DA SILVA BRITO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Preliminares. - DA REVELIA. A carta de preposição 

apresentada pela Reclamada atende devidamente aos requisitos exigidos 

pela Lei nº 9.099/95, não restando configurado defeito na representação 

da parte Reclamada. - DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A 

PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação se encontra 

devidamente instruída com os documentos necessários para o deslinde do 

feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa objeto de 

discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do extrato de 

negativação oficialmente expedido pelo SCPC para tal fim, tampouco de 

comprovante de endereço em nome próprio. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito, bem 

como a baixa da negativação decorrente e indenização por danos morais, 

por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte Reclamada 

sustenta a legalidade do débito, todavia, não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito defendido. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, 

vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

origem do débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos 

ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, 

assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...). Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 
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do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações negativas em seu nome, no entanto, posteriores à discutida na 

presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. 

Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outros 

apontamentos, sem demonstração inequívoca da sua ilegitimidade, como 

no presente caso, deve ser levada em consideração para fixação do 

quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, rejeito as preliminares e, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 84,36 (oitenta e quatro 

reais e trinta e seis centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017340-90.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KAMILA CAMPOS QUEIROZ DAS NEVES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Prejudicial de Mérito. - DA PRESCRIÇÃO. O termo 

inicial para a contagem da prescrição não é a data da inclusão dos dados 

da parte Reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data do 

conhecimento sobre a negativação (Teoria da “actio nata” – ação 

ajuizável). Segundo o princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o 

titular do direito vulnerado quando este toma ciência da lesão daí 

decorrente, iniciando-se a partir de então o curso do prazo prescricional. 

Deste modo, havendo presunção de que a parte Reclamante ajuizou a 

demanda tão logo tomou conhecimento do fato, sem a competente 

demonstração do contrário pela parte Reclamada, não há que se falar em 

prescrição. Preliminares. - DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A 

PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação se encontra 

devidamente instruída com os documentos necessários para o deslinde do 

feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa objeto de 

discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do extrato de 

negativação oficialmente expedido pelo SPC/SCPC/Serasa para tal fim, 

tampouco de comprovante de endereço em nome próprio. Rejeito, 

portanto, as preliminares. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como, a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade do débito, todavia, não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem do débito defendido. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...). Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 
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da obrigação processual que lhe competia. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações negativas em seu nome, no 

entanto, posteriores à discutida na presente reclamação, o que afasta a 

incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

súmula, a existência de outros apontamentos, sem demonstração 

inequívoca da sua ilegitimidade, como no presente caso, deve ser levada 

em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, rejeito 

prejudicial de mérito, bem como, as preliminares e, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 50,31 (cinquenta reais e 

trinta e um centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato 

ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da 

Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJe. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio 

de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018465-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELLY SOUZA BENICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018465-93.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KATIELLY SOUZA BENICIO REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. Apresentado contrato em contestação, sobre o qual nega a parte 

Reclamante a legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, 

indispensável a realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 

e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017687-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CANTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017687-26.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALFREDO CANTEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com 

a negativação de seu nome junto ao SPC/SCPC/Serasa por dívida que 

alega ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada apresenta termo 

de adesão e contratação de serviços assinado, bem como, cópia de 

documento pessoal, a justificar a contratação do serviço e respectiva 

dívida, sem resistência pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito – principal. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 
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substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, quedando inerte, sem apresentar impugnação à contestação, apesar 

de intimada para o ato (id. 28483624). De outro lado, a propositura de 

reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), 

sabendo ser devedor, para, com sorte, alcançar condenação em dano 

moral (busca pela indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica 

caracterizadora da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e 

V, do CPC). Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao 

benefício da justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento 

da pena de litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse 

entendimento já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da 

pena de litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A 

justiça gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao 

ajuizamento de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que 

representa verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia 

incentivando o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – pedido contraposto. Por decorrência 

lógica, o deferimento do pedido contraposto merece acolhimento. Isto 

posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a parte 

Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 427,41 (quatrocentos e 

vinte e sete reais e quarenta e um centavos), com juros de 1% (um por 

cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o vencimento da 

obrigação, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, 

reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em 

julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017419-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLA GERALDO DOS REIS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017419-69.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NICOLA GERALDO DOS REIS FILHO REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a 

parte Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome 

junto ao SCPC por dívida que alega ser indevida. Em contestação, a parte 

Reclamada apresenta gravação de áudio ilustrando ligação mantida com a 

parte Reclamante, a justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, 

sem resistência pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 
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junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, quedando inerte, apesar de intimada para o ato (id. 28462421). De 

outro lado, a propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da 

gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor, para, com sorte, 

alcançar condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra 

verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser 

prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). Desimporta no caso se a 

parte Reclamante tem direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que 

a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé não está 

abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento já foi objeto de enunciado 

do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da 

condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé representa 

completo desvirtuamento da AJG. A justiça gratuita destina-se à isenção 

das despesas necessárias ao ajuizamento de uma ação, não à isenção do 

pagamento de verba que representa verdadeira punição ao litigante 

improbo. No mais, estar-se-ia incentivando o exercício temerário do direito 

de ação. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 

DO CPC. 1. "A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de 

eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por 

conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do 

processo, que sobreleva aos interesses da parte" (AgRg nos EDcl no 

AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas 

as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, 

não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários 

advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide. 3. A 

intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar 

o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em 

condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às 

partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções 

processuais. 4. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ 

RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Isto posto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a 

litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa 

de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018413-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018413-97.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ADILSON FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante 

que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC por 

dívida que alega ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada 

apresenta termo de solicitação de cartão de crédito assinado, a justificar a 

contratação do serviço e respectiva dívida, sem resistência pela parte 

Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, quedando inerte, sem apresentar impugnação à contestação, apesar 

de intimada para o ato (id. 28612747). De outro lado, a propositura de 

reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), 

sabendo ser devedor, para, com sorte, alcançar condenação em dano 

moral (busca pela indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica 

caracterizadora da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e 

V, do CPC). Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao 

benefício da justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento 

da pena de litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse 

entendimento já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da 

pena de litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A 

justiça gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao 

ajuizamento de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que 

representa verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia 

incentivando o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 
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art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Por consequência, revogo a decisão antecipatória da 

tutela (id. 26573407). Ademais, reconhecendo a litigância de má-fé, 

CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018700-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MICHOEL FUGIMOTO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018700-60.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KEILA MICHOEL FUGIMOTO COELHO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. 

Apresentado contrato em contestação, sobre o qual nega a parte 

Reclamante a legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, 

indispensável a realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 

e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019064-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE ALMEIDA LAURO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019064-32.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANA CRISTINA DE ALMEIDA LAURO REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito. Apresentado contrato em contestação, sobre o qual 

nega a parte Reclamante a legitimidade da sua confecção, conclui-se que 

a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o 

seu desate, indispensável a realização de perícia, na forma estabelecida 

pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não 

se compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados 

Especiais, consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com 

fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019344-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIELE SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019344-03.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GEISIELE SILVA CAMARGO REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito. Apresentado contrato em contestação, sobre o qual 

nega a parte Reclamante a legitimidade da sua confecção, conclui-se que 

a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o 

seu desate, indispensável a realização de perícia, na forma estabelecida 

pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não 

se compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados 

Especiais, consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com 

fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a 
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incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019143-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019143-11.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIO LUCIO DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Apresentado 

contrato em contestação, sobre o qual nega a parte Reclamante a 

legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa em exame ostenta 

complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, indispensável a 

realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do 

Código de Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito 

célere, simples e informal dos Juizados Especiais, consonante determina o 

art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, extinguindo o processo sem 

apreciação do mérito. Em razão disso, determino seja oficiado à 

Autoridade Policial, com cópia integral, para abertura de investigação a 

apurar a eventual ocorrência de crime de falsificação de assinatura. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019122-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ERINEUDA MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019122-35.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANTONIA ERINEUDA MARTINS FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DOS 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A 

presente Reclamação se encontra devidamente instruída com os 

documentos necessários para o deslinde do feito, restando suficiente 

demonstrada a inscrição negativa objeto de discussão, inexistindo 

exigência legal de apresentação do extrato de negativação oficialmente 

expedido pelo SCPC/SPC/Serasa para tal fim. Rejeito, portanto, a 

preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito, bem 

como a baixa da negativação decorrente e indenização por danos morais, 

por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte Reclamada 

sustenta a legalidade da cobrança, todavia, não apresenta nenhum 

documento hábil para demonstrar a origem da dívida defendida. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido, sendo que “telas 

de sistemas” e relatório de ligação isolados e eventualmente apresentados 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, 

não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 
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AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Por decorrência 

lógica, indefere-se o pedido contraposto. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a inexistência do débito no 

valor de R$ 193,08 (cento e noventa e três reais e oito centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016344-92.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIZ HENRIQUE DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que 

constatou negativação indevida em seu nome pelo débito no valor de R$ 

144,70 (cento e quarenta e quatro reais e setenta centavos); - que não 

possui vinculo jurídico com a Reclamada. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar(es). -DA INVERSÃO DO 

ONUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, 

preconizada no artigo 6º, VIII. -DOCUMENTO INDISPENSÁVEL Rejeito a 

preliminar arguida, pois o comprovante de residência acompanhada da 

informação de que pertence a sua sogra, conforme documento de sua 

companheira juntado aos autos, pelo principio da boa fé, supre a 

necessidade de documento em nome próprio. - DA CONSULTA EXTRAÍDA 

EM BALCAO Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato 

juntado é válido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 
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as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 144,70 (cento e quarenta e quatro 

reais e setenta centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso 

e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; e, d) julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que 

surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019454-02.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MAURILIO DA SILVA NEVES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi 

surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC/SPC/Serasa 

por dívida que alega ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada 

apresenta gravação de áudio ilustrando ligação mantida com a parte 

Reclamante, a justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, sem 

resistência pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DO VALOR DA CAUSA. O valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a título de dano moral (indicação a 

menor ou sem indicação), em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

CPC c.c. Enunciado nº 39/FONAJE, remetendo à necessidade de 

correção, nos termos do art. 292, §3º, do mesmo Código, para o teto 

admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 

39.520,00 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais), correspondente a 

40 (quarenta) salários mínimos vigentes à data da distribuição da ação, 

estando a parte Reclamante representada por advogado. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais. A prova produzida pela 

Reclamada em contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi 

legitimamente contratado pela parte Reclamante, demonstra a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer se opõe aos 

documentos colacionados pela Ré, quedando inerte, apesar de intimada 

para o ato (id. 28855131). De outro lado, a propositura de reclamação 

judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser 

devedor, para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca 

pela indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica caracterizadora 

da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). 

Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao benefício da 

justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento 

já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da 

justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de 

má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A justiça 

gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao ajuizamento 

de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que representa 

verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia incentivando 

o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – do pedido contraposto. Por decorrência 

lógica, merece acolhimento o pedido contraposto. Isto posto, fixo de ofício 

o valor da causa em R$ 39.520,00 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte 

reais), que deve ser alterado no sistema e, nos termos do art. 487, inciso I, 
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do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento do valor de R$ 

186,59 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), com 

juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o 

vencimento da obrigação, extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Ademais, reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte 

Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos 

do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019673-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDICEIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019673-15.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLAUDICEIA GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 3, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como indenização por danos morais decorrentes 

de inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Em 

defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, todavia, 

não apresenta nenhum documento hábil para demonstrar a origem da 

dívida defendida. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre as 

partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes 

que pudessem comprovar inequivocamente a origem do débito por 

contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste 

nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...) que originou o 

débito discutido, sendo que “telas de sistemas” isoladas e eventualmente 

apresentadas não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e, se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto, é “in re ipsa”, ou seja, só a 

manutenção indevida de negativação já configura dano moral. Nesse 

sentido: “EMENTA: MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO. DANO 

MORAL. QUANTIFICAÇÃO. A indevida manutenção de negativação após o 

pagamento do débito dá ensejo a dano moral puro por abalo de crédito, 

modulado, contudo, o valor da indenização, conforme as peculiaridades do 

caso concreto. Recurso provido em parte. Unânime”. (TJ-RS – TR – RI nº 

71005336128 – rel. João Pedro Cavalli Junior – j. em 31/10/2016). Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para: a) declarar a inexistência dos débitos entre as partes; b) condenar a 

parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta 

data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor 

fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019467-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019467-98.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FABIANA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a 

parte Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome 

junto ao SCPC/SPC/Serasa por dívida que alega ser indevida. Em 

contestação, a parte Reclamada apresenta proposta de abertura de conta, 

contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários 

assinado, a justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, sem 

resistência pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. A prova produzida pela Reclamada em contestação, ilustrando 

que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte Reclamante, 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer se 

opõe aos documentos colacionados pela Ré. De outro lado, a propositura 

de reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), 

sabendo ser devedor, para, com sorte, alcançar condenação em dano 

moral (busca pela indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica 

caracterizadora da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e 

V, do CPC). Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao 

benefício da justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento 

da pena de litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse 

entendimento já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da 

pena de litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A 

justiça gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao 

ajuizamento de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que 

representa verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia 

incentivando o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a litigância de má-fé, 

CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017908-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017908-09.2019.8.11.0001 

Reclamante: ROBSON CARLOS RODRIGUES Reclamado: ITAU UNIBANCO 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte 

Reclamante: - que constatou negativação de seu nome junto ao 

Serasa/SPC pelo débito no valor R$ 110,41 (cento e dez reais e quarenta 

e um centavo); - que não possui relação jurídica com a Requerida. Em 

defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que sustenta a parte 

autora, esta possui vínculo jurídico com a a empresa, sendo correntista, o 

que se verifica pela assinatura do contrato juntado aos autos, com 

acusação de inadimplência. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminares - DA AUSENCIA DO DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato 

juntado é válido. -AUSENCIA DA PRETENSÃO RESISTIDA Rejeito a 

preliminar, haja vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao 

esgotamento da via administrativa. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. “(...) 4. Ademais, não 

configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 
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julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (contrato assinado, faturas de 

utilização, etc.), demonstra ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Impende salientar 

que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não 

à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. E mais, restou 

caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, reconhecendo 

a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte 

Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 

que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, em favor do advogado da parte Reclamada, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao 

caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes 

Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 

270/07 para que surtam os devidos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019562-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON RESENDE FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019562-31.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

HAMILTON RESENDE FORTES REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS 

LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

SCPC/SPC/Serasa por dívida que alega ser indevida. Em contestação, a 

parte Reclamada suscita sua ilegitimidade passiva. Realizada audiência de 

conciliação, aportou aos autos, no prazo para apresentação de 

impugnação, contestação advinda da credora da parte Reclamante, 

acompanhada de propostas de adesão a serviços de cartão de crédito e 

seguro assinadas, bem como, cópia dos documentos pessoais, a justificar 

a contratação do serviço e respectiva dívida, sem resistência pela parte 

Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminares. - DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. Havendo o 

comparecimento voluntário nos autos da parte credora do Reclamante, 

responsável pela inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, 

no curso do prazo para apresentação de impugnação, sem qualquer 

oposição, revela-se necessária a inclusão do BANCO BRADESCO S.A. no 

polo passivo da demanda, atendendo aos princípios da economia 

processual, simplicidade e informalidade, que regem os processos sob o 

rito dos Juizados Especiais. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

RECLAMADA. Não verificada a existência de vínculo jurídico entre a parte 

Reclamante e a parte demandada, a justificar a inclusão desta no polo 

passivo da presente reclamação, conclui-se que a extinção do feito sem 

julgamento de mérito em relação a IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA é 

medida que se impõe. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. A prova produzida pela Reclamada em contestação, ilustrando 

que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte Reclamante, 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer se 

opõe aos documentos colacionados pela Ré, quedando inerte sem 

apresentar impugnação, apesar de intimada para o ato (id. 28893745). De 

outro lado, a propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da 

gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor, para, com sorte, 

alcançar condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra 

verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser 

prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). Desimporta no caso se a 

parte Reclamante tem direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que 

a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé não está 

abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento já foi objeto de enunciado 

do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da 

condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé representa 
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completo desvirtuamento da AJG. A justiça gratuita destina-se à isenção 

das despesas necessárias ao ajuizamento de uma ação, não à isenção do 

pagamento de verba que representa verdadeira punição ao litigante 

improbo. No mais, estar-se-ia incentivando o exercício temerário do direito 

de ação. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 

DO CPC. 1. "A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de 

eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por 

conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do 

processo, que sobreleva aos interesses da parte" (AgRg nos EDcl no 

AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas 

as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, 

não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários 

advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide. 3. A 

intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar 

o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em 

condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às 

partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções 

processuais. 4. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ 

RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Isto posto, julgo 

extinto o feito em relação a IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA, sem 

julgamento de mérito, e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Determino que a Gestora proceda às devidas alterações no 

sistema, passando a constar como parte Reclamada: BANCO BRADESCO 

S.A., CNPJ: 04.184.779/0001-01. Ademais, reconhecendo a litigância de 

má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois 

por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado, certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019420-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLEBIO ANTONIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019420-27.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EUCLEBIO ANTONIO GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com a 

negativação de seu nome junto ao SPC/SCPC/Serasa por dívida que alega 

ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada apresenta TOI assinado, 

a justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, sem resistência 

pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito – principal. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. A prova produzida pela Reclamada em contestação, ilustrando 

que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte Reclamante, 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer se 

opõe aos documentos colacionados pela Ré, quedando inerte, sem 

apresentar impugnação à contestação, apesar de intimada para o ato (id. 

28854345). De outro lado, a propositura de reclamação judicial 

(aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor, 

para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca pela 

indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica caracterizadora da 

má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). 

Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao benefício da 

justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento 

já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da 

justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de 

má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A justiça 

gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao ajuizamento 

de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que representa 

verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia incentivando 

o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – pedido contraposto. Por decorrência 

lógica, o deferimento do pedido contraposto merece acolhimento, todavia, 
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limitado ao valor incontroverso da dívida, no total de R$ 930,86 

(novecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos), porquanto não 

apresentado cálculo demonstrativo do valor pugnado. Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a 

parte Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 930,86 (novecentos 

e trinta reais e oitenta e seis centavos), com juros de 1% (um por cento) 

a.m. e correção monetária (INPC) desde o vencimento da obrigação, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a 

litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa 

de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009744-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE HELLEN CASTRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009744-55.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOYCE HELLEN CASTRO RIBEIRO REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com a 

negativação de seu nome junto ao SPC/SCPC/Serasa por dívida que alega 

ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada apresenta “Cadastro de 

Revendedor Autônomo” assinado, a justificar a contratação do serviço e 

respectiva dívida, sem resistência pela parte Reclamante. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito – principal. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. A prova produzida pela Reclamada em contestação, ilustrando 

que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte Reclamante, 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer se 

opõe aos documentos colacionados pela Ré, limitando-se a impugnar as 

“telas de sistema” colacionadas a peça contestatória. De outro lado, a 

propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em 

primeiro grau), sabendo ser devedor, para, com sorte, alcançar 

condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra 

verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser 

prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). Desimporta no caso se a 

parte Reclamante tem direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que 

a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé não está 

abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento já foi objeto de enunciado 

do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da 

condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé representa 

completo desvirtuamento da AJG. A justiça gratuita destina-se à isenção 

das despesas necessárias ao ajuizamento de uma ação, não à isenção do 

pagamento de verba que representa verdadeira punição ao litigante 

improbo. No mais, estar-se-ia incentivando o exercício temerário do direito 

de ação. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 

DO CPC. 1. "A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de 

eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por 

conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do 

processo, que sobreleva aos interesses da parte" (AgRg nos EDcl no 

AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas 

as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, 

não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários 

advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide. 3. A 

intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar 

o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em 

condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às 

partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções 

processuais. 4. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ 

RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – pedido 

contraposto. Por decorrência lógica, o deferimento do pedido contraposto 

merece acolhimento. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o pedido 

contraposto, condenando a parte Reclamante a pagar à Reclamada o valor 

de R$ 94,15 (noventa e quatro reais e quinze centavos) com juros de 1% 

(um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o vencimento da 

obrigação, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, 

reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em 

julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019588-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS SILVA DE JESUS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019588-29.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JARBAS SILVA DE JESUS REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES 

E COSMETICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. Apresentado contrato em contestação, sobre o qual nega a parte 

Reclamante a legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, 

indispensável a realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 

e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021365-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE FARIA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO OAB - MT0017846A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021365-49.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CRISTIANO DE FARIA ARRUDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Fundamento e decido. Preliminares. - DA RETIFICAÇÃO 

DO POLO PASSIVO. Considerando a incorporação da TIM CELULAR S.A 

pela TIM S.A, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 

31/10/2018, acolho a preliminar suscitada a fim de retificar o polo passivo, 

passando a constar TIM S/A. - DA INADMISSIBILIDADE DO RITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – COMPLEXIDADE DA CAUSA Observa-se que a 

causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o 

seu desate, é visível a necessidade de perícia, na forma estabelecida pelo 

art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal que cerca os 

procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante determina a 

norma inserta no art. 2º da Lei 9.099/95. A parte Reclamante pretende a 

desoneração de multa de fidelização, bem como, a reparação por danos 

morais decorrentes da inclusão do seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, por se tratar de cobrança indevida, tendo em vista a 

resolução do contrato de internet fixa firmado entre as partes, por 

inadimplemento da Reclamada (não funcionamento do aparelho Modem). 

Todavia, em sede de contestação, a Reclamada defende a legalidade da 

cobrança da multa, sustentando que houve a regular prestação do serviço 

contratado pelo Reclamante, o qual teria consumido integralmente a 

franquia de internet fixa contratada no primeiro dia da instalação do 

aparelho, ocasionando a redução de velocidade de conexão, de modo que 

a resolução antecipada do contrato resultou em descumprimento 

contratual pelo Reclamante. Pelas provas carreadas aos autos, não é 

possível averiguar com exatidão se a causa da resolução do contrato 

decorreu da inexecução do serviço de internet fixa, pela Reclamada, 

sobretudo porque é incontroverso que houve a regular prestação do 

serviço e respectivo consumo, pelo Reclamante, no primeiro dia de 

instalação do aparelho. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias. Ante o exposto, 

com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito o presente feito. Determino que a Gestora proceda às 

devidas alterações no sistema, passando a constar a parte Reclamada 

como “TIM S/A”. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018316-97.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018316-97.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

TELMO SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que 

teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito de 

R$ 800,68 (oitocentos reais e sessenta e oito centavos); - que não 

reconhece o referido débito. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminares -DA NÃO COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO 

RESISTIDA Rejeito a preliminar, haja vista não estar condicionada a 

prestação jurisdicional ao esgotamento da via administrativa. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento 

de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, 

quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, 

declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de 

matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 
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OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que as alegações, isoladas e eventualmente apresentadas, 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, 

não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro apontamento, como no presente 

caso, deve ser levado em consideração para fixação do quantum 

indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor R$ 800,68 

(oitocentos reais e sessenta e oito centavos); b) condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento; c) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, 

informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício 

ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e, d) tratando-se 

de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Pje. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95, c.c. art. 8º da LCE nº 270/07 para que surtam os devidos e 

legais efeitos. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo 

de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. WALTER PEREIRA 

DE SOUZA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010220-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI DE PAULA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010220-93.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JOVANI DE PAULA 

FERNANDES REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Fundamento e decido. Preliminar - Carência da Ação A preliminar 

arguida pela segunda reclamada não deve prosperar, uma vez que se 

trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual 

entendo pela sua rejeição. Mérito Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

inclusive com pedido de julgamento pelas partes. Deste modo, pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. A parte autora alega que firmou 

contrato de adesão de consorcio junto a requerida, porém por motivo 

financeiro requereu a sua desistência. Assim, pleiteia o reembolso dos 

valores despendido com a adesão ao grupo de consórcio. Os contratos 

de consórcio são regidos pela sistemática da lei 11795/2008, em que 

disciplina nos artigos 22 e 30 a forma de restituição dos consorciados 

desistentes, senão vejamos: “Art. 22. A contemplação é a atribuição ao 

consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como 

para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados 

excluídos, nos termos do art. 30. [...] Art. 30. O consorciado excluído não 

contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum 

do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual 

amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de 

contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que 

estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo 

participante, na forma do art. 24, § 1o.” Logo, como o contrato foi 

celebrado entre as partes sob a vigência da Lei 11.975/08, descabe, na 

hipótese, a restituição imediata das parcelas, de modo que o autor deverá 

aguardar a contemplação de sua cota nas assembleias-gerais que virão a 

ser realizadas ou, ainda, buscar a restituição ao final do consórcio. Nesse 

sentido, é a jurisprudência da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. 

CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. CONTRATO FIRMADO NA 

VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. QUOTA CONTEMPLADA 

APROXIMADAMENTE UM ANO APÓS A DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO 

E ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DIREITO À RESTITUIÇÃO 

IMEDIATA DOS VALORES PAGOS DESCONTOS DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL PACTUADO E DO PRÊMIO DE SEGURO 
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LEGÍTIMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o contrato de 

consórcio foi celebrado após 06.02.2009, a restituição que das parcelas 

pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da 

realização da assembleia de contemplação, consoante dispõe os artigos 

22 e 30 da Lei 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio. Se 

o contrato de consórcio foi firmado em 21.01.2011, com prazo de duração 

de 72 (setenta e dois) meses e após o consorciado quitar 52 (cinquenta e 

duas) parcelas desistiu por inadimplência, mas antes do encerramento do 

grupo teve a sua quota contemplada, devida seria a restituição imediata 

dos valores desembolsados, com os acréscimos legais e deduzidas a 

taxa de administração e do prêmio de seguro. Se quando da prolação da 

sentença ora recorrida o grupo de consórcio em questão já havia 

encerrado há aproximadamente 9 (nove) meses, não há que se falar ainda 

terá que aguardar o prazo de 30 (trinta) após o seu término para o 

consorciado ter direito a restituição das quantias pagas. As 

administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva 

taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da 

Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não é considerada ilegal ou abusiva a 

taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento), quando não se 

verificar abuso, despropósito ou falta de moderação, conforme 

entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. (TRU/MT – 

RI nº. 1000117-83.2017.8.11.0005, Juiz-Relator: Valmir Alaercio dos 

Santos, Data do Julgamento: 04.06.2018) Portanto, como não restou 

configurado, no caso, o ato ilícito e, por consequência, a ocorrência de 

dano, aspecto indispensável para o deslinde da controvérsia, não há falar 

em responsabilidade civil e em obrigação de indenizar. Ante o exposto, 

opino pela rejeição da preliminar e nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, extinguindo-se 

o processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, no termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013764-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETH SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013764-89.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELINETH SOUZA CAMPOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. 

Apresentada gravação de áudio em contestação, sobre o qual nega a 

parte Reclamante a legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa 

em exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o seu 

desate, indispensável a realização de perícia, na forma estabelecida pelo 

art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013757-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013757-97.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAFAEL LEITE GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Apresentado 

contrato em contestação, sobre o qual nega a parte Reclamante a 

legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa em exame ostenta 

complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, indispensável a 

realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do 

Código de Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito 

célere, simples e informal dos Juizados Especiais, consonante determina o 

art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, extinguindo o processo sem 

apreciação do mérito. Em razão disso, determino seja oficiado à 

Autoridade Policial, com cópia integral, para abertura de investigação a 

apurar a eventual ocorrência de crime de falsificação de assinatura. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013889-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CARMEM DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013889-57.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LOURDES CARMEM DE LIMA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

SCPC/SPC/Serasa por dívida que alega ser indevida. Em contestação, a 

parte Reclamada apresenta contrato assinado, bem como gravação de 

áudio ilustrando ligação mantida com a parte Reclamante, a justificar a 

contratação do serviço e respectiva dívida, sem resistência pela parte 

Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 
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Preliminar. - DO VALOR DA CAUSA. O valor dado à causa é discrepante 

daquele pretendido a título de dano moral (indicação a menor ou sem 

indicação), em evidente descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE, remetendo à necessidade de correção, nos 

termos do art. 292, §3º, do mesmo Código, para o teto admitido nos 

Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 39.520,00 

(trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais), correspondente a 40 

(quarenta) salários mínimos vigentes à data da distribuição da ação, 

estando a parte Reclamante representada por advogado. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais. A prova produzida pela 

Reclamada em contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi 

legitimamente contratado pela parte Reclamante, demonstra a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer se opõe aos 

documentos colacionados pela Ré, quedando inerte, apesar de intimada 

para o ato (id. 27145187). De outro lado, a propositura de reclamação 

judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser 

devedor, para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca 

pela indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica caracterizadora 

da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). 

Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao benefício da 

justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento 

já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da 

justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de 

má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A justiça 

gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao ajuizamento 

de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que representa 

verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia incentivando 

o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Isto posto, fixo de ofício o valor da causa em R$ 

39.520,00 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais), que deve ser 

alterado no sistema e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Ademais, reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte 

Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos 

do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013625-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DIAS MALHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013625-40.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARILENE DIAS MALHADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Prejudicial de Mérito. - DA PRESCRIÇÃO. O termo inicial para a 

contagem da prescrição não é a data da inclusão dos dados da parte 

Reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data do conhecimento 

sobre a negativação (Teoria da “actio nata” – ação ajuizável). Segundo o 

princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o titular do direito vulnerado 

quando este toma ciência da lesão daí decorrente, iniciando-se a partir de 

então o curso do prazo prescricional. Deste modo, havendo presunção de 

que a parte Reclamante ajuizou a demanda tão logo tomou conhecimento 

do fato, sem a competente demonstração do contrário pela parte 

Reclamada, não há que se falar em prescrição. Preliminar. - DOS 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A 

presente Reclamação se encontra devidamente instruída com os 

documentos necessários para o deslinde do feito, restando suficiente 

demonstrada a inscrição negativa objeto de discussão, inexistindo 

exigência legal de apresentação do extrato de negativação oficialmente 

expedido pelo SCPC para tal fim. Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 
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de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como, a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. Em defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade do débito, 

todavia, não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do 

débito defendido. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre as 

partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes 

que pudessem comprovar inequivocamente a origem do débito por 

contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste 

nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...). Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia. É oportuno registrar que sequer restou demonstrado que a UC 

que originou o débito discutido encontra-se instalada no mesmo endereço 

ou em imóvel de responsabilidade da Reclamante, inexistindo qualquer 

prova da titularidade desta, quanto à UC em questão. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito prejudicial de mérito, bem como, a preliminar e, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 180,04 (cento e 

oitenta reais e quatro centavos); R$ 142,26 (cento e quarenta e dois reais 

e vinte e seis centavos); R$ 4.202,03 (quatro mil, duzentos e dois reais e 

três centavos); R$ 244,17 (duzentos e quarenta e quatro reais e 

dezessete centavos); R$ 231,08 (duzentos e trinta e um reais e oito 

centavos); R$ 247,51 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um 

centavos); R$ 323,06 (trezentos e vinte e três reais e seis centavos); R$ 

238,52 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013626-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013626-25.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BEATRIZ FERREIRA DE ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Apresentado contrato em 

contestação, sobre o qual nega a parte Reclamante a legitimidade da sua 

confecção, conclui-se que a causa em exame ostenta complexidade em 

razão da prova pois, para o seu desate, indispensável a realização de 

perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de 

Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, 

simples e informal dos Juizados Especiais, consonante determina o art. 2º 

da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 485 do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar o presente feito, extinguindo o processo sem apreciação do mérito. 

Em razão disso, determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia 

integral, para abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de 

crime de falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio 

de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 
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270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013984-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013984-87.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCIENE DOS SANTOS VIEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DO VALOR DA 

CAUSA. O valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a título de 

dano moral (indicação a menor ou sem indicação), em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 39/FONAJE, 

remetendo à necessidade de correção, nos termos do art. 292, §3º, do 

mesmo Código, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, 

o valor da causa em R$ 39.520,00 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte 

reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à data 

da distribuição da ação, estando a parte Reclamante representada por 

advogado. - DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial contém 

todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, motivo pelo 

qual, rejeito a preliminar. - DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A 

PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação se encontra 

devidamente instruída com os documentos necessários para o deslinde do 

feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa objeto de 

discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do extrato de 

negativação oficialmente expedido pelo SCPC/SPC/Serasa para tal fim. 

Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. Em defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade da 

cobrança, todavia, não apresenta nenhum documento hábil para 

demonstrar a origem da dívida defendida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

escorreita a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos 

termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se 

que, nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial 

entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do 

débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços 

prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...) que originou o 

débito discutido, sendo que “telas de sistemas”, faturas e relatório de 

ligação isolados e eventualmente apresentados não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outra anotação preexistente junto aos órgãos 

restritivos, cuja ilegitimidade não restou demonstrada, o que impede, no 

caso concreto, a configuração de dano decorrente da falha na prestação 

do serviço. Aplicável, no caso, a Súmula 385 do STJ. “Súmula 385 - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão 

recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da 

controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de 

prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 

385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido 

acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos 

de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador 

não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome 

como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 

1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações 

voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. 

Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras 

anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do 

autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega 

provimento.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG – RELª. para acórdão 

MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). Ante o exposto, rejeito as 

preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) retificar o valor da causa em R$ 
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39.520,00 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais), que deve ser 

alterado no sistema; b) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

184,98 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos); c) 

indeferir o pedido de indenização por danos morais e d) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013652-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013652-23.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOAO BENEDITO CALDAS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi 

surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC por dívida 

que alega ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada apresenta 

gravação de áudio ilustrando ligação mantida com a parte Reclamante, a 

justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, sem resistência 

pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Preliminar. - DO VALOR DA CAUSA. O valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a título de dano moral (indicação a menor 

ou sem indicação), em evidente descumprimento do art. 292, V, do CPC 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE, remetendo à necessidade de correção, nos 

termos do art. 292, §3º, do mesmo Código, para o teto admitido nos 

Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 39.520,00 

(trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais), correspondente a 40 

(quarenta) salários mínimos vigentes à data da distribuição da ação, 

estando a parte Reclamante representada por advogado. Mérito - principal. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, quedando inerte, apesar de intimada para o ato (id. 26928320). De 

outro lado, a propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da 

gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor, para, com sorte, 

alcançar condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra 

verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser 

prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). Desimporta no caso se a 

parte Reclamante tem direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que 

a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé não está 

abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento já foi objeto de enunciado 

do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da 

condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé representa 

completo desvirtuamento da AJG. A justiça gratuita destina-se à isenção 

das despesas necessárias ao ajuizamento de uma ação, não à isenção do 

pagamento de verba que representa verdadeira punição ao litigante 

improbo. No mais, estar-se-ia incentivando o exercício temerário do direito 

de ação. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 

DO CPC. 1. "A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de 

eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por 

conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do 

processo, que sobreleva aos interesses da parte" (AgRg nos EDcl no 

AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas 

as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, 

não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários 

advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide. 3. A 

intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar 

o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em 

condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às 

partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções 

processuais. 4. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ 

RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – contraposto. 

Por decorrência lógica, o deferimento do pedido contraposto é medida que 

se impõe. Isto posto, fixo de ofício o valor da causa em R$ 39.520,00 

(trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais), que deve ser alterado no 

sistema Projudi e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento do valor de R$ 425,13 

(quatrocentos e vinte e cinco reais e treze centavos), com juros de 1% 

(um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o vencimento da 

obrigação, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, 

reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em 

julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013351-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEY BARROS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013351-76.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIONEY BARROS DOS REIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Prejudicial de Mérito. - DA PRESCRIÇÃO. O termo inicial para a 

contagem da prescrição não é a data da inclusão dos dados da parte 

Reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data do conhecimento 

sobre a negativação (Teoria da “actio nata” – ação ajuizável). Segundo o 

princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o titular do direito vulnerado 

quando este toma ciência da lesão daí decorrente, iniciando-se a partir de 

então o curso do prazo prescricional. Deste modo, havendo presunção de 

que a parte Reclamante ajuizou a demanda tão logo tomou conhecimento 

do fato, sem a competente demonstração do contrário pela parte 

Reclamada, não há que se falar em prescrição. Preliminares. - DOS 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A 

presente Reclamação se encontra devidamente instruída com os 

documentos necessários para o deslinde do feito, restando suficiente 

demonstrada a inscrição negativa objeto de discussão, inexistindo 

exigência legal de apresentação do extrato de negativação oficialmente 

expedido pelo SCPC para tal fim, tampouco de comprovante de endereço 

em nome próprio. Rejeito, portanto, as preliminares. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade do débito, todavia, não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem do débito defendido. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...). Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outra anotação negativa em seu nome, no 

entanto, posterior à discutida na presente reclamação, o que afasta a 

incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

súmula, a existência de outro apontamento, sem demonstração inequívoca 

da sua ilegitimidade, como no presente caso, deve ser levada em 

consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto 

de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, rejeito prejudicial de 

mérito, bem como, as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 86,61 (oitenta e seis reais e 

sessenta e um centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 
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arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013494-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA HELENA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013494-65.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RITA HELENA BORGES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com 

a negativação de seu nome junto ao SCPC por dívida que alega ser 

indevida. Em contestação, a parte Reclamada apresenta termo de adesão 

e cópia de documento pessoal, a justificar a contratação do serviço e 

respectiva dívida, sem resistência pela parte Reclamante. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA 

REVELIA. A carta de preposição apresentada pela Reclamada atende 

devidamente aos requisitos exigidos pela Lei nº 9.099/95, não restando 

configurado defeito na representação da parte Reclamada. Mérito - 

principal. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, limitando-se a sustentar que os documentos não ilustram o débito 

cobrado, o que não prospera. De outro lado, a propositura de reclamação 

judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser 

devedor, para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca 

pela indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica caracterizadora 

da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). 

Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao benefício da 

justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento 

já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da 

justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de 

má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A justiça 

gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao ajuizamento 

de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que representa 

verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia incentivando 

o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – contraposto. Por decorrência lógica, o 

deferimento do pedido contraposto merece acolhimento. Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a Reclamante a pagar 

à Reclamada o valor de R$ 154,76 (cento e cinquenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos), com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção 

monetária (INPC) desde o vencimento da obrigação, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito Ademais, reconhecendo a litigância de má-fé, 

CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013287-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZI MARIA NOVATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ELZI MARIA NOVATO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 3, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. O pedido de retificação do polo passivo revela-se inócuo, 

pois verifico que está cadastrado no sistema exatamente a denominação 

indicada pela Reclamada, motivo pelo qual indeferido o pedido. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como indenização por danos morais decorrentes 

de inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Em 

defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, todavia, 

não apresenta nenhum documento hábil para demonstrar a origem da 

dívida defendida. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a 

inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela (id. 

25534256). Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido, sendo que “telas 

de sistemas” isoladas e eventualmente apresentadas não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e, se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto, é “in re ipsa”, ou seja, só a manutenção 

indevida de negativação já configura dano moral. Nesse sentido: 

“EMENTA: MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. A indevida manutenção de negativação após o 

pagamento do débito dá ensejo a dano moral puro por abalo de crédito, 

modulado, contudo, o valor da indenização, conforme as peculiaridades do 

caso concreto. Recurso provido em parte. Unânime”. (TJ-RS – TR – RI nº 

71005336128 – rel. João Pedro Cavalli Junior – j. em 31/10/2016). Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para: a) tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id. 

25534256); b) declarar a inexistência dos débitos entre as partes; c) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data; d) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e e) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013633-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013633-17.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Apresentados 

contratos e cópia dos documentos pessoais, em contestação, sobre os 

quais nega a parte Reclamante a legitimidade da sua confecção, 

conclui-se que a causa em exame ostenta complexidade em razão da 

prova pois, para o seu desate, indispensável a realização de perícia, na 

forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

dos Juizados Especiais, consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. 

Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente 

feito, extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 
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Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013972-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013972-73.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SILVANIO DA SILVA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DA INÉPCIA DA 

PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial contém todos os requisitos exigidos 

pelos artigos 319 e 320 do CPC, motivo pelo qual, rejeito a preliminar. - DA 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A tutela 

jurisdicional não está condicionada ao ingresso anterior nas vias 

administrativas ou ao esgotamento dos demais meios extrajudiciais de 

solução de conflito. Rejeito, portanto, as preliminares. Mérito. Inexiste vício 

a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. Em defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade da 

cobrança, todavia, não apresenta nenhum documento hábil para 

demonstrar a origem da dívida defendida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

escorreita a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos 

termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se 

que, nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial 

entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do 

débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços 

prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...) que originou o 

débito discutido, sendo que “telas de sistemas”, faturas e relatório de 

ligação isolados e eventualmente apresentados não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 305,55 (trezentos e cinco reais e 

cinquenta e cinco centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012508-14.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

EGLEM CRISTINA GOMES BURDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012508-14.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EGLEM CRISTINA GOMES BURDA REQUERIDO: MOVIDA LOCACAO DE 

VEICULOS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. Apresentado comprovante de pagamento em contestação, sobre o 

qual questiona a parte Reclamante a legitimidade da sua confecção, 

conclui-se que a causa em exame ostenta complexidade em razão da 

prova pois, para o seu desate, indispensável a realização de perícia, na 

forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

dos Juizados Especiais, consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. 

Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente 

feito, extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016742-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA OAB - MT22452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016742-39.2019.8.11.0001. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO SANTOS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Noticia o 

requerente, em síntese, que possui contrato de TV por assinatura junto a 

requerida e que está inadimplente com as mensalidades. Aduz que a 

requerida está lhe constrangendo ao efetuar cobranças de suas dívidas 

ao realizar diversas ligações durante o dia, razão pela qual pleiteia a 

condenação da requerida em danos morais. A requerida, em defesa, 

confirmou que o requerente não está em mora com sua obrigação. Alegou 

também, que não reconhece os ramis telefônicos colacionados pelo 

requerente e que jamais realizou cobranças de modo vexatório. É o 

necessário. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Preliminar 1 - Da retificação do polo passivo da ação A parte requerida 

requer a retificação do polo passivo da ação, para que passe a constar 

Sky Serviços de Banda Larga Ltda, como parte do feito, tendo em vista a 

incorporação societária ocorrida. Defiro, pois, o pedido formulado. 

Procedam-se as devidas. 2 – Impugnação ao Pedido de Assistência 

Judiciária. A impugnação ao pedido de assistência judiciária não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 

ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54, da Lei nº 

9.099/95. Isto posto, opino, pela rejeição da impugnação ao pedido de 

justiça gratuita. 3 – Da Procuração Outorgada A parte requerida pugna 

pela extinção do processo sob alegação que a assinatura posta na 

procuração outorgada é divergente da assinatura constante no 

documento de identificação. Opino pela rejeição da presente preliminar, 

tendo em vista que não cabe ao juízo interpretar a outorga de modo a 

excluir a propositura de determinada demanda, sobretudo quando a 

outorgante, por ato posterior, público e solene (audiência de conciliação), 

compareceu e ratificou sua intenção do ajuizamento desta ação. Mérito. 

Trata-se de ação indenizatória por danos morais sob o argumento que 

recebeu diversas ligações de cobranças de modo indevido. Verifica-se 

que a relação de telefonemas acostada no ID 26119722 foi produzida de 

modo unilateral e, consequentemente, não possui quem seja o 

responsável pelas ligações. Ademais, identifico que o requerente não 

atendeu a maioria das ligações, visto que as ligações possuem a 

identificação de bloqueio de chamadas. Apesar das argumentações do 

requerente, entendo que a parte autora não desincumbiu de seu ônus 

probatório, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, pois a prova 

apresentada pelo requerente é extremamente frágil, haja vista que não 

identifica a titularidade de cada número. O requerente também não 

demonstrou que tenha feito alguma reclamação sobre a quantidade de 

ligações que recebeu perante o serviço de atendimento ao cliente - sac, 

assim como que tais cobranças tenha atrapalhado o seu dia a dia. A 

circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, 

a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, 

necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou 

da verossimilhança das alegações, artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Analisando a situação de outro vértice, tenho que a situação 

elencada nos autos não tem o condão de ultrapassar a esfera do mero 

dissabor cotidiano, ao passo em que o dano moral, propriamente dito, 

consiste na lesão de um direito causado por um ato ilícito que fere o 

sentimento mais íntimo da pessoa, abalam a sua honra, a sua 

personalidade, enfim, a dignidade do indivíduo. Ainda, para a comprovação 

do dano moral é imprescindível que reste provado as condições nas quais 

ocorreu a ofensa à moral, à honra, à personalidade, à dignidade do 

ofendido, bem como se mostra imperioso a demonstração da repercussão 

do dano causado na vida do ofendido com os reflexos oriundos da lesão, 

pois do contrário inexistirá dano. No vertente caso, não vejo como crível 

que o fato relatado tenha sido suficiente para causar sofrimento injusto, 

constrangimento, descompasso emocional e físico à parte autora, 

culminando no abalo da dignidade e honradez da mesma. Neste aspecto 

impõe consignar que, o reclamante alega que sofreu a cobrança indevida, 

contudo, sequer recebeu notificação do SPC/SERASA/SCPC sobre a 

possibilidade de inclusão de seus dados nos cadastros de inadimplentes. 

Apesar do aborrecimento que a parte requerente alega ter passado, não 

tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA 

INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR 

PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVAS 

QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, 

VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO 

PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - ATO QUE NÃO GERA DEVER 

DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte Recorrente 

alegou que não é usuária dos serviços da recorrida, tendo recebido uma 

fatura em seu e-mail pessoal. A requerida não demonstrou a legalidade da 

cobrança, e atendimento a solicitação da autora já havia cancelado a 

cobrança em seu sistema. Relata a recorrente que tais cobranças lhe 

causaram grandes dissabores e constrangimentos, razão pela qual requer 

a condenação da Ré em danos morais. Em que pesem os argumentos 

iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente. 

A mera cobrança indevida de valores indevidos não gera direito à 

indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada 

qualquer lesão à direito personalíssimo do consumidor. (TRU/MT – Recurso 

Inominado nº. 0055079-51.2018.811.0001, Juiz-Relator: Marcela Sebastião 

Prado de Moraes, data do julgamento: 02.05.2019) Opino pelo 

indeferimento do pedido contraposto, tendo em vista que a sua 
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fundamentação se baseia em outros fatos que não estão sendo discutidos 

nos autos. Isto posto, com fundamentação no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos. Determino a retificação do polo passivo, a 

fim de que conste Sky Serviços de Banda Larga Ltda. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020073-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020073-29.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE GONCALVES PEREIRA NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. A parte Reclamante pretende o restabelecimento de 

energia elétrica nas 05 (cinco) kitnet’s de sua propriedade, mediante 

instalação dos respectivos medidores, bem como, indenização por danos 

morais. Em defesa, a parte Reclamada sustenta que os padrões de 

energia do Reclamante não atendem aos parâmetros exigidos pela ANEEL, 

de modo que a religação está condicionada à realizada das devidas 

adequações. Noticia, ainda, a existência de débitos oriundos de 

recuperação de consumo realizada nas UC instaladas nos imóveis de 

propriedade do Reclamante, pugnando pela condenação ao pagamento, a 

título de pedido contraposto. No curso da ação, foi noticiada, pela parte 

Reclamante, a regularização das instalações elétricas nos padrões 

situadas nos imóveis de sua propriedade. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - DA INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO – COMPLEXIDADE DO FEITO. Conforme reiteradas decisões da 

Turma Recursal, é sim competente o juizado especial para julgar causas 

que envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde que utilizados 

“outros meios de provas”. Nesse sentido: “Ementa: PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA 

COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA. Conforme disposto na Lei nº 

9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua 

competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a 

matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. 

Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à 

necessidade de perícia. ...” (TJMT – TRU – RI nº 

0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. juiz Marcelo Sebastião do Prado de 

Moraes – j. 7/08/2018). Rejeito a preliminar. Mérito - principal. Inexiste vício 

a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Constatada a necessidade de providenciar a adequação nos padrões de 

energia, não pode o ônus da demora na providência ser atribuída à 

Reclamada, porquanto responsabilidade do consumidor Reclamante a 

manutenção adequada do ponto de recebimento de energia (conforme art. 

166 da Resolução n. 414/2010 da Aneel), de modo que a inadequação do 

ponto por ato atribuído ao Reclamante impede, por consequência, a 

prestação do serviço da Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DEFEITO INTERNO DA REDE DO CLIENTE. OBRIGAÇÃO 

DO CONSUMIDOR DE ADEQUAÇÃO DO PONTO CONFORME PADRÕES 

TÉCNICOS E DE SEGURANÇA. ART. 166 RES. 414 ANEEL. DANIFICAÇÃO 

DE TRANSFORMADOR SUPOSTAMENTE DOADO A RÉ. ONUS DA 

DEMANDANTE, DE FAZER PROVA MINIMA DO SEU DIREITO, A TEOR DO 

ART. 373 , I DO CPC NÃO DESINCUMBIDO. AUSENCIA DE ELEMENTOS A 

INDICAR A INCORPORAÇÃO DA REDE PELA RÉ. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA”. (TJRS – 2ª T – RI nº 71007005846 – rel.ª Ana 

Cláudia Cachapuz Silva Raabe – j. em 23/08/2017). Assim, supostamente 

providenciada a regularização dos padrões, pela parte Reclamante, 

somente no curso da demanda, não se pode reconhecer a falha na 

prestação do serviço da Reclamada. No entanto, não se pode olvidar que 

a providência tomada pelo Reclamante no curso do processo reclama a 

religação da energia elétrica, pela Reclamada, de modo que a pretensão 

autoral merece acolhimento, neste particular, todavia, mediante verificação 

do atendimento às exigências da ANEEL. No que se refere à discussão 

das faturas de recuperação de consumo, em sede de juizado especial, a 

matéria se limita à apreciação da ocorrência ou não do cumprimento das 

determinações dispostas no §1º, do art. 129, da RES ANEEL nº 414/2010: 

“... §1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição; III – elaborar relatório de avaliação técnica, 

quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de 

medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o 

inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. ...” A parte Reclamante 

informa o recebimento de cobranças de recuperação de consumo, não 

indicando a ocorrência de ilegalidade, limitando-se a sugerir sua 

ocorrência. Do mesmo modo, não produziu nenhuma prova apta a ilustrar 

falha da Reclamada, nem mesmo em relação a possível erro de cálculo 

nos valores e tensão recuperados. No caso concreto, a parte Autora 

deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas 

alegações, ou seja, inexiste evidência de que não existiu o fato apurado 

pela empresa Reclamada, e muito menos irregularidade na sua apuração e 

encaminhamento dos procedimentos a ele vinculados. Ainda que se 

considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte 

Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações. A 

circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, 

a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para 

tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do 

consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), 

o que não se verifica no presente caso. Na contestação, de seu lado, há 

apresentação da documentação justificadora da aplicação da 

recuperação de consumo, nos exatos termos da RES ANEEL nº 414/2010, 

em especial os respectivos TOIs (nº 717621, 717190, 717192 e 747620). 

Do mesmo modo, a comunicação da ocorrência foi demonstrada e a forma 

do cálculo recuperado seguindo o que determina o art. 130, inciso III, da 

Resolução 414/2010 da ANEEL, independentemente da demonstração de 

culpa do consumidor posto que, em última análise, foi ele o beneficiário do 

serviço (energia). No caso concreto, não se trata de avaria em relógio, 

mas ligação direta na rede de baixa tensão, ilustrada pelas fotografias 

colacionadas, criando erro na medição do consumo de energia. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE 

MEDIÇÃO APURADA PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CÁLCULO REALIZADO PELA 

PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO EM ATENÇÃO ÀS NORMAS 

PREVISTAS NA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. SUPREMACIA DO 

INTERESSE PÚBLICO. CORREÇÃO DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS 

NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS – 3ª TR – RI nº 

0061490-03.2018.8.21.9000 – rel. juiz LUIS FRANCISCO FRANCO – j. 
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27/09/2018). Grifei. Neste caso, inexiste ilegalidade praticada pela 

concessionária do serviço público e, do mesmo modo, a completa 

ausência de demonstração de eventual dano sofrido pela parte 

Reclamante, motivo pelo qual, não merece prosperar o pedido também 

neste ponto. Mérito – pedido contraposto. Por decorrência logica, o 

deferimento do pedido contraposto merece acolhimento, todavia, limitado 

ao valor apurado na UC de titularidade do Reclamante, referenciada no TOI 

nº 717190, apurando consumo recuperado no valor de R$ 4.959,50 

(quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). 

Os demais TOIs se referem a UC de titularidade de pessoas estranhas ao 

feito, ao que tudo indica, locatárias das kitnet’s de propriedade do 

Reclamante, as quais são pessoalmente responsáveis pelo consumo de 

energia elétrica recuperado, por não se tratar de obrigação propter rem. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal, para: a) determinar 

a religação de energia elétrica nos padrões indicados na petição inicial, 

condicionada à efetiva regularização das instalações elétricas, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa simples no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais); b) indeferir o pedido de indenização por danos 

morais e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para 

condenar o Reclamante ao pagamento do valor de R$ 4.959,50 (quatro mil, 

novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), com juros de 

1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o vencimento 

da obrigação, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015906-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR SEBASTIAO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015906-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALTAIR SEBASTIAO RODRIGUES DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. Apresentado contrato em contestação, sobre o qual nega a parte 

Reclamante a legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, 

indispensável a realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 

e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017108-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERIKA DAYANE DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017108-78.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

HERIKA DAYANE DA SILVA SOBRINHO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DOS DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação 

se encontra devidamente instruída com os documentos necessários para 

o deslinde do feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa 

objeto de discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do 

extrato de negativação oficialmente expedido pelo SCPC para tal fim. - DO 

VALOR DA CAUSA. O valor da causa indicado na petição inicial está de 

acordo com a pretensão econômica vertida na presente reclamação, 

devendo ser mantido incólume. Rejeito, portanto, as preliminares. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como, a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, todavia, não apresenta 

nenhum documento hábil para demonstrar a origem da dívida defendida. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 
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autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido, sendo que “telas 

de sistemas” e relatório de ligação isolados e eventualmente apresentados 

não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, 

não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Por decorrência 

lógica, o indefere-se o pedido contraposto. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a inexistência dos débitos 

entre as partes; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato 

ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da 

Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005058-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FERREIRA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005058-83.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO JANGADA EXECUTADO: RAFAEL 

FERREIRA FIGUEIREDO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. O objeto da 

presente execução, se encontra devidamente adimplido, inclusive com 

concordância da parte Credora. Ante o exposto, com fundamento no art. 

924, II c.c. art. 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução de sentença. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013339-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SIQUEIRA BASTOS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013339-62.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCIANE SIQUEIRA BASTOS GARCIA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi 

surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC por dívida 

que alega ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada junta termo de 

adesão devidamente assinado, bem como cópia de documento pessoal, a 

justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, sem resistência 

pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito - principal. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 
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reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, quedando inerte quando oportunizada a impugnação. De outro lado, a 

propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em 

primeiro grau), sabendo ser devedor, para, com sorte, alcançar 

condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra 

verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser 

prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). Desimporta no caso se a 

parte Reclamante tem direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que 

a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé não está 

abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento já foi objeto de enunciado 

do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da 

condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé representa 

completo desvirtuamento da AJG. A justiça gratuita destina-se à isenção 

das despesas necessárias ao ajuizamento de uma ação, não à isenção do 

pagamento de verba que representa verdadeira punição ao litigante 

improbo. No mais, estar-se-ia incentivando o exercício temerário do direito 

de ação. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 

DO CPC. 1. "A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de 

eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por 

conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do 

processo, que sobreleva aos interesses da parte" (AgRg nos EDcl no 

AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas 

as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, 

não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários 

advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide. 3. A 

intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar 

o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em 

condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às 

partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções 

processuais. 4. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ 

RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – contraposto. 

Pelo exposto, o deferimento do pedido contraposto é consequência lógica. 

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, e PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a 

parte Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 135,48 (cento e 

trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% 

(um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o vencimento da 

obrigação, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, 

reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no 

sistema Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin 

Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017375-50.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

PAULO EDUARDO MENDONCA SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento”. (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos materiais e 

morais decorrentes de avaria permanente ocasionada em seu pertence 

(bicicleta modelo Scott Plasma 10, nº do quadro: STR05D15209040006), 

durante o transporte aéreo realizado pela Reclamada, em 04/04/2019, 

partindo de Cuiabá/MT e desembarcando em Curitiba/PR. Objetivando 

corroborar suas alegações, a parte Reclamante apresentou comprovante 

de pagamento pelo despacho do seu pertence; e-mail demonstrando a 

comunicação do dano à Reclamada, na mesma data do desembarque; 

fotografias ilustrando a avaria causada à sua bicicleta e o uso de outra 

bicicleta durante prova esportiva para a qual se deslocou; contrato de 

compra e venda comprovando o valor do bem (R$ 10.000,00 – dez mil 

reais) e gravação de áudio noticiando a avaliação feita por técnico que 

concluiu pela impossibilidade de utilização da bicicleta. Em defesa, a parte 

Reclamada informa que não foi providenciado o Registro de Irregularidade 

de Bagagem imediatamente após o desembarque do Reclamante, mas 

apenas horas depois, já fora do aeroporto, sustentando que a ausência 

de protesto imediato gera presunção de recebimento em bom estado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação 

de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se 

pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no 

presente caso. No caso, verifico que a comunicação do dano causado ao 
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pertence transportado pela Reclamada foi realizada pelo Reclamante na 

mesma data do seu desembarque, por meio de contato por telefone com 

registro de protocolo, o qual mantido ao longo dos dias posteriores, via 

e-mail, mas sem a devida reparação do dano. Nesse contexto, é 

necessário ressaltar entendimento pacificado de que inexiste previsão 

legal impondo prazo e local para a comunicação de avaria em bagagem 

transportada, de modo que o condicionamento da reparação do dano ao 

atendimento de exigência desarrazoada revela prática abusiva. Nesse 

sentido: “EMENTA: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

APELAÇÃO. ANAC. AVARIA EM BAGAGEM DE PASSAGEIRA. NÃO 

REALIZAÇÃO DE RIB. AUTUAÇÃO. MULTA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A 

execução fiscal originária está embasa em auto de infração acostado à fl. 

117, o qual reúne todos os requisitos de validade, pois narra com clareza 

e precisão os fatos, de modo a permitir a defesa do autuado. 2. 

Destaca-se que a menção genérica ou até mesmo errônea de artigo de lei 

no AI não o torna nulo, pois o autuado se defende dos fatos narrados, e 

não da capitulação legal disposta. 3. No caso, consta que a embargante, 

ora apelada, negou-se a formalizar o recebimento de protesto (RIB) por 

dano à bagagem despachada pela Sra. Thaís Langes de Oliveira no voo 

JJ1228, em 17/03/2008. 4. Segundo consta do Registro de Ocorrência à fl. 

111, feito em 17/03/2008, a passageira chegou em casa para desfazer a 

mala, quando então notou a falta de dois relógios, bem como que as 

roupas e demais pertences estavam revirados. 5. Ao ser comunicada 

acerca do registro efetuado pela passageira, a ora apelada informou que 

não houve qualquer abertura de reclamação (fl. 115). 6. Consta dos autos, 

porém, declaração da própria embargante/apelada de que a passageira 

teria tentado realizar a reclamação, não lhe sendo permitido fazê-lo, pois 

deveria tê-la feito por ocasião do recebimento da bagagem (fl. 123). 7. 

Nesse prisma, não procedem as alegações da embargante, merecendo 

reforma a sentença. 8. Com efeito, é certo que a Portaria ANAC 676/2000 

dispõe em seu artigo 33, caput, que "o recebimento da bagagem, sem 

protesto, faz presumir seu bom estado." Entretanto, não há qualquer 

menção acerca do momento do protesto. 9. Veja-se que o parágrafo único 

estipula que nos casos de avaria o protesto far-se-á mediante ressalva 

em documento específico ou por comunicação escrita encaminhada ao 

transportador. Novamente, não há qualquer menção acerca do prazo do 

protesto, não sendo razoável, assim, que se entenda que a reclamação 

seja feita de imediato ao recolher as bagagens na esteira do aeroporto. 

10. Isso porque normalmente os passageiros não fazem nenhuma 

fiscalização no momento do desembarque e do recolhimento da bagagem 

para se certificarem de que está tudo no seu devido lugar. E nem é 

razoável se exigir isso. 11. Note-se que o Registro de Ocorrência foi feito 

no mesmo dia da viagem, de modo que a negativa da empresa aérea em 

efetuar o RIB é indevida, cabendo a punição conforme procedido pela 

ANAC. 12. Por fim, não há falar em excesso ou desproporcionalidade da 

multa aplicada, uma vez que o seu valor encontra-se dentro dos limites 

previstos na Resolução ANAC 25/2008, sendo certo que a sua valoração 

diz respeito ao mérito administrativo, não cabendo ao judiciário adentrar 

nesta seara, salvo se houvesse clara ilegalidade, o que não é o caso. 13. 

Acrescente-se, ainda, que a tabela de valores fixada pela ANAC na 

mencionada Resolução n. 25/2008, no exercício do poder regulamentar 

conferido pela Lei nº 11.182/2005, atende ao artigo 299 do CBA, 

meramente substituindo o parâmetro de multiplicação do valor de 

referência por valor fixo da multa, sem agravamento da sanção ou 

indevida inovação na ordem jurídica. 14. Apelação provida”. (TRF 3 – APL 

nº 0020172-36.2011.4.03.6182/SP – Rel. Des. ANTONIO CEDENHO – j. em 

15/05/2019). Grifei. Sendo certo que houve a comunicação do incidente 

junto à Reclamada, na mesma data da sua constatação e pouco tempo 

após o desembarque, sem reparação do dano, evidenciada está a falha 

na prestação do serviço. Assim, a parte Reclamante não só comprovou o 

fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, 

consistente na avaria permanente de pertence despachado, como o fato 

foi reconhecido pela própria Reclamada, restando, portanto, 

incontroverso. São incontroversos os danos materiais e não impugnados, 

decorrentes da avaria permanente ocasionada à bicicleta do Reclamante, 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser reparado de 

maneira integral. O fato descrito na inicial supera o mero aborrecimento ou 

o mero descumprimento contratual, causando evidente dano à esfera 

extrapatrimonial da parte Reclamante, sobretudo porque a bicicleta 

transportada destinava-se ao uso durante prova esportiva para a qual o 

Reclamante se deslocou, tendo que diligenciar à procura de bicicleta 

substitutiva no intuito de viabilizar sua participação em prova para a qual 

se preparou antecipadamente. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a parte Reclamada a pagar a parte Reclamante: a) a título de 

indenização por dano material, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) 

desde o evento danoso; b) a título de indenização por dano moral, o valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data 

(súmula 362 do STJ); c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017130-39.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLEITON JUNIOR DE OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

PROJETO DE SENTENÇ. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Registro ser 

entendimento do juízo que a causa, em tese, merece prova aprofundada 

em sede de perícia para fundamentar solução segura e estável no tempo, 

contudo, considerando as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, 

admitindo a fixação de consumo de forma “virtual e por outros meios de 

prova”, inclusive proferida nos autos do presente feito, não é possível 

reconhecer a preliminar, motivo pelo qual rejeito. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória inclusive com pedido de julgamento pelas partes. Deste 

modo, pronta a reclamação para julgamento antecipado. O fato, ausência 

de abastecimento de água na residência da parte Reclamante, no período 

de 09/09/2019 a 26/11/2019, restou incontroverso, consoante ordens de 

serviço colacionadas pela própria Reclamada e comprovantes de 

pagamento de caminhão pipa apresentados pelo Reclamante (id. 

28421507, 28421513, 28421515, 26228506, 26228508 e 26228511). Do 

mesmo modo, incontroversa a ausência de justificativa para tal ocorrência, 

tornando verossímeis as alegações iniciais. Na hipótese, caracterizado 
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está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. Quanto ao pedido de dano 

material, entendo devida a reparação integral das despesas com 

abastecimento de água por empresa particular, porquanto decorrentes da 

falha da Reclamada. No entanto, a desconstituição da fatura relativa ao 

mês de setembro revela-se prejudicada, pois é certo que os serviços 

prestados pela Reclamada não se limitam ao abastecimento de água, mas 

ainda de esgoto, entre outros, inexistindo demonstração da falha destes 

serviços. Por fim, no caso concreto, o fato por si só, configura dano 

extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 

permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “Ementa: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FALTA DE ÁGUA. dever de 

indenizar CONFIGURADO. quantum. MAJORAÇÃO. Sendo incontroverso o 

defeito na prestação de serviço de fornecimento de água, trata-se de 

dano moral in re ipsa. O valor do dano moral deve ser estabelecido de 

maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com 

atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Majoração 

do quantum.” (TJ-RS – 10ª CC – APL nº 0188007-39.2018.8.21.7000 – 

Rel.ª Catarina Rita Krieger Martins – j. em 25/10/2018). Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

reconhecer o fato descrito na petição inicial como má prestação de 

serviço; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 210,00 

(duzentos e dez reais), a título de indenização por dano material, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) 

desde o efetivo desembolso; c) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano 

moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação 

válida e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do 

STJ); d) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor 

fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018932-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANI BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018932-72.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

TAYANI BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. A 

parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos morais decorrentes 

de atraso de voo superior a 04 (quatro) horas, que resultou em perda da 

conexão e realocação em outros dois, ocasionando a chegada no destino 

final aproximadamente 08 (oito) horas após o contratado. Em defesa, a 

Reclamada justifica o atraso sustentando a ocorrência de mau tempo, 

pugnando pelo indeferimento do pleito. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Verifico a 

demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, 

uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte da 

forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro 

motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de 

disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de atender às 

necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que 

não ocorreu no presente caso. A responsabilidade do fornecedor de 

serviços é objetiva, pelo que responde, independente de culpa, pela 

reparação pelos danos causados aos consumidores em decorrência da 

falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, 

para que pudesse de desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar 

que, tenho prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inciso I e II, do art. 14 do CDC), o que não 

se verificou no presente caso. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. O fato reconhecido 

extrapola a seara contratual, a ponto de gerar dano moral, diante da 

injustificada demora na realocação da Reclamante, em gozo de lua de mel, 

frustrando legitima expectativa da consumidora. Considerando que as 

despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar 

o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 

4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a 

título dedutível pelas partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 449 de 744



Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ) e b) 

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019151-85.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NAYARA CESIANE SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. Prevalecem, no caso, as regras da 

solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se 

contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou 

isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão 

os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. É uníssono o 

entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 7, 

parágrafo único, 14 e 18, expressamente estabelece a responsabilidade 

solidária e objetiva entre todos os integrantes da cadeia negocial, 

consubstanciado na Teoria do Risco do Empreendimento. Nesse sentido: 

“EMENTA: TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS E MATERIAIS 

EVIDENCIADOS. SITE DECOLAR. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE 

O SÍTIO ELETRÔNICO INTERMEDIADOR DE COMPRA E VENDA DE 

PASSAGENS E A COMPANHIA AÉREA PRESTADORA DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE. CADEIA DE FORNECEDORES. ART. 7º , PARÁGRAFO 

ÚNICO , DO CDC . CANCELAMENTO DO VOO REGULAR NO DIA E 

HORÁRIO COMERCIALIZADO PELO INTERMEDIADOR. APLICAÇÃO DA 

PENALIDADE DE NO-SHOW AOS CONSUMIDORES PELA COMPANHIA 

AÉREA. DESENCONTRO DE INFORMAÇÕES ENTRE O SÍTIO E A 

COMPANHIA AÉREA. TRANSTORNOS SUPORTADOS PELOS 

CONSUMIDORES NOS TRAJETOS DE IDA E DE VOLTA. RESSARCIMENTO 

DOS DANOS MATERIAIS. VALORES DE POLTRONAS CONFORTÁVEIS 

NOS VOOS NÃO USUFRUÍDOS. DANOS MORAIS VERIFICADOS. 

SOLUÇÃO REALIZADA DE FORMA DIRETA PELOS CONSUMIDORES. 

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA EMPRESA VENDEDORA DAS 

PASSAGENS. COMPROMISSO FAMILIAR INADIÁVEL EM OUTRO PAÍS. 

SITUAÇÃO QUE FOGE DO MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

REDUZIDO PARA R$2.000,00 POR AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO”. (TJRS – 1ª T – RI nº 71008850281 – rel. José Ricardo de Bem 

Sanhudo - j. em 29-10-2019). Grifei. Rejeito, portanto, a preliminar 

suscitada pela Reclamada, porquanto integrante da cadeia de 

fornecimento e, inclusive, auferindo lucro com a atividade. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a reparação pelos danos morais e 

materiais oriundos da alteração do horário do voo inicialmente contratado. 

Em defesa, a parte Reclamada sustenta que alteração decorreu da 

readequação da malha aérea e foi previamente comunicada à 

consumidora. No caso, verifico que a alteração da data do voo 

originalmente contratado entre as partes foi informada aos Reclamantes 

com antecedência de aproximadamente 03 (três) meses, a qual foi aceita 

pela parte Reclamante, desconsiderando a opção de cancelamento do voo 

e reembolso integral dos valores despendidos, em consonância com o 

disposto no §1º, do art. 12 da Res. 400/2016 da ANAC. Assim, não se 

constata nenhuma ofensa aos direitos da personalidade da parte 

Reclamante, sobretudo porque não há notícias de que a programação da 

viagem foi prejudicada pela postergação do voo, não havendo que se falar 

em indenização por danos morais. Nesse sentido: “EMENTA: ALTERAÇÃO 

DE VOO. COMUNICAÇÃO. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA. DANOS MORAIS. 

NÃO CABIMENTO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa 

serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão 

indenizatória por danos morais em razão de alteração de voo que foi 

previamente informada pela companhia aérea. Recurso da autora visando 

à reforma da sentença de improcedência do pedido. 2 - Transporte aéreo. 

Alteração de voo. Comunicação prévia. Na forma do art. 12 da Resolução 

400 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo 

transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente 

contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência 

mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo ser oportunizado ao 

consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago. No caso 

em exame, a autora foi comunicada acerca da alteração do voo em 

15/11/2018 (ID. 8357601), ou seja, com mais de 15 (quinze) dias de 

antecedência, e anuiu com a mudança proposta pela companhia. Logo, 

atendidas as disposições da norma de regência pela transportadora, não 

há que se falar em defeito na prestação do serviço. 3 - Responsabilidade 

civil. Danos morais. Sem demonstração de lesão de direitos da 

personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. Os 

dissabores e angústias próprios da complexidade da vida moderna e das 

imprevisões das relações cotidianas, por si sós, não geram reflexos no 

âmbito da responsabilidade civil. Dessarte, descabe o pleito indenizatório 

(Acórdão n.1110721, 07000694420188070016, Relator: FABRÍCIO 

FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios 

fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas 

processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a 

ausência de contrarrazões.” (TJ-DF – 1ª TR - RI 

0755079-73.2018.8.07.0016 – Rel.ª: Gabriela Jardom Guimarães de Faria – 

J. em 13/06/19). Grifei. No entanto, não se pode olvidar que as despesas 

com hospedagem e deslocamento entre aeroporto e hotel, durante a 

conexão entre voos, comprovadamente no valor de R$ 199,83 (cento e 

noventa e nove reais e oitenta e três centavos), devem ser integralmente 

ressarcidas pela Reclamada, já que a elas deu causa e fugiu da 

programação feita pela parte Reclamante, quando da aquisição das 

passagens. Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, 
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do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) 

condenar a Reclamada a pagar aos Reclamantes o valor de R$ 199,83 

(cento e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), a título de 

indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação; b) indeferir o pedido de 

indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018355-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME AURELIANO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018355-94.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE GUILHERME AURELIANO DE MORAIS REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminar. - DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

O Reclamante não refuta a existência de vínculo contratual com a 

Reclamada, de modo que a realização de perícia grafotécnica para 

comprovação da contratação revela-se impertinente. Rejeito, portanto, a 

preliminar. Mérito - principal. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto à Reclamada, bem como a reparação por danos morais decorrentes 

de negativação indevida, porquanto oriunda de contrato cancelado. No 

caso, a parte Reclamante não comprovou, e seria sua incumbência, nos 

termos do art. 373, I, do CPC, a formalização do pedido de cancelamento 

dos serviços prestados pela Reclamada, o que corroboraria a falha na 

prestação do serviço pela instituição demandada. Ainda que se considere 

a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 

demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso 

concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Mérito – pedido contraposto. Por decorrência lógica, o pedido 

contraposto merece acolhimento. Isto posto, rejeito a preliminar e, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando o Reclamante a pagar 

o valor de R$ 769,48 (setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e 

oito centavos), com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária 

(INPC) desde o vencimento da obrigação, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018637-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

SILVIELI CRISTINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA OAB - MT18860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018637-35.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIS HENRIQUE ALVES DE BRITO, SILVIELI CRISTINA DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA. A contestação apresentada 

pela Reclamada é desconexa com o presente feito, portanto, deixou de 

apresentar defesa no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 344 

do CPC, reconheço a revelia. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 
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origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento”. (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. As partes Reclamantes pretendem ser reparadas pelos danos 

materiais e morais decorrentes do atraso de 05 (cinco) horas do voo de 

ida contratado da Reclamada, no trecho Bueno Aires - Bariloche, bem 

como, do extravio de suas bagagens, por um dia. Objetivando corroborar 

suas alegações, as partes Reclamantes apresentaram bilhetes aéreos 

demonstrando que o horário inicialmente previsto para saída do voo 

partindo de Buenos Aires, em 29/08/19, com destino a Bariloche, era às 

7hs15min, e que o mesmo foi alterado para sair às 12hs15min; e-mail 

informando a localização da bagagem dos Reclamantes às 20hs06min do 

dia 30/08/19 e comprovante de pagamento no valor de $5.538,00 (cinco 

mil, quinhentos e trinta e oito pesos argentinos). No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações das partes autoras e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

No caso, a parte Reclamada limitou-se a refutar fatos não narrados na 

petição inicial, portanto, quedando revel, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelos Reclamantes. Todavia, embora o 

atraso do horário do voo seja injusto, não ultrapassa o descumprimento 

contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo 

falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano 

extrapatrimonial à honra subjetiva das partes Reclamantes, nesse 

particular, considerando que não restou comprovado o prejuízo na 

programação da viagem dos demandantes. De acordo com o entendimento 

sedimentado pelo STJ, o dano moral oriundo de atraso de voo não pode 

ser presumido, devendo ser demonstrada a ocorrência de situação que 

revele verdadeira afronta aos direitos da personalidade do passageiro, o 

que não vislumbra no caso. Nesse sentido: “EMENTA: DIREITO DO 

CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 

DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, 

tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de 

cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. 

Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: 

CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea 

recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais 

supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo 

doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo 

operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa 

ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, 

aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários 

outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar 

acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a 

prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem 

dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de 

baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da 

ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a 

serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a 

solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia 

aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se 

foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte 

da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à 

ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, 

etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao 

atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, 

dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário 

que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de 

consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. 

Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorário”. 

(STJ - REsp nº 1.796.716 – relª. Minª. NANCY ANDRIGHI – j. em 

27/08/2019). Grifei. No entanto, não se pode olvidar que o extravio das 

bagagens dos Reclamantes na ida da viagem internacional realizada, por 

um dia, sujeitando-os a despesas com aquisição de roupas substitutivas, 

revela falha na prestação do serviço, donde surge o dever de reparar. A 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que 

responde, independente de culpa, pela reparação pelos danos causados 

aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos 

termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que pudesse de desonerar da 

obrigação de indenizar, deveria provar que, tenho prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inciso I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. 

Nesse sentido: “EMENTA EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VÔO 

DE IDA EM VIAGEM INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. 

INVIABILIDADE. PRECEDENTE. Dano moral. Devida a indenização por 

danos morais decorrente de falha no serviço. Extravio de bagagem no vôo 

de ida para a República Dominicana. Quantum indenizatório. Quantum 

indenizatório fixado em montante conforme estabelecido pela Câmara para 

casos similares. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70068958214, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/11/2016). Grifei. Em que pese o 

STF, no julgamento do ARE 766.618/SP e do RE 636.331/RJ, em sede de 

repercussão geral, tenha afirmado que as normas das convenções 

internacionais que regem o transporte aéreo internacional prevalecem 

sobre as regras do CDC, é certo que a Convenção de Montreal (que 

substituiu a Convenção de Varsóvia) não alcança eventual indenização a 

título de dano moral, que resta apurável segundo as regras do CDC. 

Ademais, é necessário ressaltar que a possibilidade de se condenar a 

companhia aérea por danos morais, na hipótese em discussão, está 

expressamente prevista na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, 

que possui natureza de cláusula pétrea. Nesse sentido: “Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. ACOLHIMENTO. - 

Devem ser acolhidos embargos de declaração que apontam vício 

efetivamente existente no julgamento embargado. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. ATRASO DE VÔO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. 

INAPLICABILIDADE. - As indenizações tarifadas, previstas na Convenção 

de Varsóvia e modificações posteriores (Haia e Montreal), não se aplicam 

ao pedido de reparação de danos morais decorrentes de defeito na 

prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Precedente do 

Supremo Tribunal Federal.” (STJ – 3ª T - EDcl no AgRg no Ag 442.487/RJ - 

Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS – j. 14/11/2007 - DJ 

26/11/2007 - p. 164). Grifei. São incontroversos os danos materiais 

decorrentes do extravio das bagagens dos Reclamantes, no valor de 

$5.538,00 (cinco mil, quinhentos e trinta e oito pesos argentinos), à época 

equivalente a R$ 398,73 (trezentos e noventa e oito reais e setenta e três 

centavos), o qual não ultrapassa o limite disposto no Dec. 5.910/2006. No 

mais, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio "necessidade e usualidade" (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: "Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais." (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Isto posto, reconheço a revelia da Reclamada e, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a parte Reclamada: a) a pagar, a cada parte Reclamante, a título 

de indenização por dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); b) a 

pagar, a título de indenização por dano material, o valor de R$ 398,73 

(trezentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o 

evento danoso; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 
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termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019594-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARTINS FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019594-36.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MICHELLE MARTINS FERNANDES SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Prejudicial de Mérito. - DA PRESCRIÇÃO. O termo 

inicial para a contagem da prescrição não é a data da inclusão dos dados 

da parte Reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data do 

conhecimento sobre a negativação (Teoria da “actio nata” – ação 

ajuizável). Segundo o princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o 

titular do direito vulnerado quando este toma ciência da lesão daí 

decorrente, iniciando-se a partir de então o curso do prazo prescricional. 

Deste modo, havendo presunção de que a parte Reclamante ajuizou a 

demanda tão logo tomou conhecimento do fato, sem a competente 

demonstração do contrário pela parte Reclamada, não há que se falar em 

prescrição. Preliminares. - DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A 

PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação se encontra 

devidamente instruída com os documentos necessários para o deslinde do 

feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa objeto de 

discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do extrato de 

negativação oficialmente expedido pelo SCPC/SPC/Serasa para tal fim. - 

DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial contém todos os 

requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito, bem 

como a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e 

indenização por danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em 

defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade do débito, todavia, não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito 

defendido. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus 

da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que 

existente em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...). Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outra anotação negativa em seu nome, no 

entanto, posterior à discutida na presente reclamação, o que afasta a 

incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

súmula, a existência de outro apontamento, sem demonstração inequívoca 

da sua ilegitimidade, como no presente caso, deve ser levada em 

consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto 

de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e 

usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, rejeito prejudicial de 

mérito, bem como, as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 21,56 (vinte e um reais e cinquenta e 

seis centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato 
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ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da 

Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017450-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017450-89.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com 

a negativação de seu nome junto ao SPC/SCPC/Serasa por dívida que 

alega ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada apresenta termo 

de confissão e parcelamento de débito assinado, a justificar a contratação 

do serviço e respectiva dívida, sem resistência pela parte Reclamante. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito – 

principal. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, quedando inerte, sem apresentar impugnação à contestação, apesar 

de intimada para o ato (id. 28440155). De outro lado, a propositura de 

reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), 

sabendo ser devedor, para, com sorte, alcançar condenação em dano 

moral (busca pela indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica 

caracterizadora da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e 

V, do CPC). Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao 

benefício da justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento 

da pena de litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse 

entendimento já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da 

pena de litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A 

justiça gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao 

ajuizamento de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que 

representa verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia 

incentivando o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – pedido contraposto. Por decorrência 

lógica, o deferimento do pedido contraposto merece acolhimento. Isto 

posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a parte 

Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 1.739,18 (um mil, 

setecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos), com juros de 1% (um 

por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o vencimento da 

obrigação, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, 

reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em 

julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019356-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT14341-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019356-17.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, 

em síntese: - que adquiriu passagens aéreas da Reclamada com destino a 

Fort Lauderdale/FL (EUA), partindo de Cuiabá/MT no dia 25/06/2018 e com 

escala em Belém/PA; - que pagou por assentos que garantiam maior 

conforto para si, porquanto gestante, visando evitar o inchaço das 

pernas, no valor total de R$ 524,28 (quinhentos e vinte e quatro reais e 

vinte e oito centavos); - que foi-lhe negado acesso aos referidos 

assentos, tendo que utilizar dos assentos comuns, razão pela qual requer 

a devolução em dobro dos valores despendidos pelos assentos especiais, 

bem como, indenização por danos morais. Em defesa, a parte Reclamada 

sustenta: - que o impedimento de uso dos assentos inicialmente 

contratados pela Reclamante justificou-se por se situarem em saída de 

emergência e que, por estar gestante, não atendia a Reclamante as 

exigências previstas para uso dos referidos assentos. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na 

prestação de serviços, uma vez que o cumprimento do contrato na forma 

diversa da convencionada, quer por razões técnicas, ou qualquer outro 

motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de 

disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender à legítima 

pretensão do consumidor, o que não ocorreu no presente caso. Nesse 

sentido: “Ementa: CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM ASSENTO CONFORTO. 

INDISPONIBILIDADE DO ASSENTO ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO”. (TJ-RS – 2ª T - RI Nº 

71005833447 - rel.ª Vivian Cristina Angonese Spengler – j. 29/06/2016). 

Grifei. Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, 

deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. O reembolso dos valores despendidos pela 

Reclamante na aquisição de assentos especiais não usufruídos não 

restou demonstrado nos autos, devendo ser restituído de forma simples, 

porquanto não verifica a hipótese de cobrança indevida. No caso 

concreto, a inegável falha na prestação do serviço revela como 

ocorrentes os danos à honra subjetiva da parte Reclamante, sobretudo 

porque a lesão ao direito de informação conferiu constrangimentos 

desnecessários à gestante. Deste modo, revendo as circunstâncias da 

demanda, o valor da indenização pelos danos morais deve permanecer 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pelas 

partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 524,28 

(quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% e correção 

monetária (INPC) a partir da citação; b) condenar a Reclamada a pagar à 

Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir 

da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do 

STJ); e c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor 

fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019109-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUARIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS KATYUSSIA TEIXEIRA OAB - MT26159-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019109-36.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

PATRICIA GUARIM DE OLIVEIRA REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COSMETICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com a 

negativação de seu nome junto ao SPC/SCPC/Serasa por dívida que alega 

ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada apresenta Ficha 

cadastral e canhoto de recebimento de mercadorias assinados, bem 

como, cópia dos documentos pessoais, a justificar a contratação do 

serviço e respectiva dívida, sem resistência pela parte Reclamante. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito – 

principal. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 
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a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. A prova produzida pela Reclamada em contestação, ilustrando 

que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte Reclamante, 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer se 

opõe aos documentos colacionados pela Ré, contraditoriamente aduzindo 

que inexiste documento assinado capaz de comprovar a origem do débito 

reclamado, o que não prospera. De outro lado, a propositura de 

reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), 

sabendo ser devedor, para, com sorte, alcançar condenação em dano 

moral (busca pela indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica 

caracterizadora da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e 

V, do CPC). Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao 

benefício da justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento 

da pena de litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse 

entendimento já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da 

pena de litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A 

justiça gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao 

ajuizamento de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que 

representa verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia 

incentivando o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – pedido contraposto. Por decorrência 

lógica, o deferimento do pedido contraposto merece acolhimento. Isto 

posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a parte 

Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 897,96 (Oitocentos e 

noventa e sete reais e noventa e seis centavos) com juros de 1% (um por 

cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o vencimento da 

obrigação, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, 

reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em 

julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018809-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CRISTO DE ALMECE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE GRACINDO ALVES OAB - MT12522-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018809-74.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MANOEL CRISTO DE ALMECE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Antes de enfrentar o mérito, necessário o registro de que as 

demandas que envolvem discussão sobre consumo de energia, apesar de 

evidente a necessidade de perícia, especialmente para se estabelecer, 

com segurança, as questões atinentes ao correto fornecimento do serviço 

e a quantidade exata de consumo com a incidência das consequências daí 

derivadas (sistema de bandeiras, multas, etc), as reiteradas decisões da 

Turma Recursal/TJMT, determinam que o juízo deve utilizar-se de “outros 

meios de prova” à solução do conflito, para fixação “virtual” de eventual 

consumo. Preliminares. - DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. Conforme reiteradas decisões da Turma Recursal, é sim 

competente o juizado especial para julgar causas que envolvam, inclusive, 

a necessidade de perícia, desde que utilizados “outros meios de provas”. 

Nesse sentido: “Ementa: PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR 

REJEITADA. Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os 

Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova 

técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada 

possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a 

complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia. ...” 

(TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. juiz Marcelo 

Sebastião do Prado de Moraes – j. 7/08/2018). - DO VALOR DA CAUSA. O 

valor da causa está de acordo com a pretensão econômica do Autor, 

instrumentalizada na presente demanda, não havendo que se falar em 

retificação. Rejeito, portanto, as preliminares. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Tratando a discussão sobre fatura de recuperação de consumo, 

em sede de juizado especial, a matéria se limita à apreciação da 

ocorrência ou não do cumprimento das determinações dispostas no §1º, 
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do art. 129, da RES ANEEL nº 414/2010: “... §1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2o 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. ...” No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 26725026). A responsabilidade 

do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos 

termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da 

obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. No 

caso, inexiste prova demonstrando a forma como se deu o procedimento 

de recuperação de consumo na UC de titularidade do Reclamante, não 

havendo sequer cópia do respectivo TOI, tampouco fotografias ilustrando 

o suposto desvio de rede e a devida notificação do consumidor, revelando 

inobservância por parte da Reclamada, quanto às regras que 

regulamentam a atividade. Portanto, verificada a irregularidade no 

procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica na UC 

6/289115-8, tem-se que a desconstituição do débito decorrente é medida 

que se impõe. Nesse sentido: “EMENTA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

FRAUDE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO 

OBSERVOU A RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE 

ASSINATURA DO AUTOR OU DE QUEM ACOMPANHOU A INSPEÇÃO, COM 

A ENTREGA DO RESPECTIVO TERMO, MEDIANTE RECIBO. 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA”. 

(TJRS – 3 T – RI nº 71006936017 – rel. Sergio Fernando Tweedie Spadoni 

– J. em 26/10/2017). Desse modo, a nulidade do Termo de Confissão de 

Dívida assinado pelo Reclamante é consequência lógica, sobretudo porque 

firmado mediante indevida suspensão de serviço de natureza essencial, a 

revelar vício no consentimento do Reclamante, devendo o valor cobrado 

indevidamente ser restituído na forma do parágrafo único do art. 42 do 

CDC. Nesse sentido: “EMENTA: SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR TRÊS DIAS. SENTENÇA DECLARANDO A 

NULIDADE DO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, BEM COMO 

CONDENANDO A RÉ À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR DE R$ 

1.431,11 E AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00, A TÍTULO DE 

DANOS MORAIS. APELAÇÃO DA RÉ. 1. A ré não possui interesse 

recursal quanto à alegação de que o consumo de energia elétrica na 

unidade consumidora foi o efetivamente aferido em seu aparelho medidor, 

pois a sentença julgou improcedente o pedido de revisão do valor das 

contas. Não conhecimento do recurso neste ponto. 2. O juízo a quo 

reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço diante da 

suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por três dias e 

anulou a cobrança referente à recuperação de consumo, visto que a ré 

não efetuou aviso prévio e não demonstrou a existência de débito, ficando 

preclusas essas matérias, por ausência de impugnação das partes. 3. O 

efeito devolutivo da apelação somente permite que o órgão ad quem 

aprecie o capítulo da sentença impugnado, conforme art. 1.013 , caput, do 

NCPC (art. 515 , caput, CPC /73); verbis: "A apelação devolverá ao tribunal 

o conhecimento da matéria impugnada." 4. No caso sub judice, verifica-se 

que não houve recurso quanto ao ponto da sentença que julgou 

procedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de confissão 

de dívida e condenou a ré à restituição, em dobro, do valor de R$ 

1.431,11. Dessa forma, não houve devolução das matérias ao tribunal, 

estando a decisão preclusa nestes pontos, com força de coisa julgada. 5. 

A prestação de serviços essenciais, tal como de energia elétrica, quando 

indevidamente interrompida é fato gerador de dano moral. Súmula 192 do 

TJ/RJ; verbis: "A indevida interrupção na prestação de serviços 

essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral." 

6. A verba indenizatória de dano moral deve ser fixada à luz dos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade....”. (TJRJ – 25ª CC - APL 

00176735020148190021 – rel.ª Marianna Fux – j. em 19/07/2017). Grifei. 

Verifico que a suspensão no fornecimento de serviço essencial afrontou 

diretamente os direitos da personalidade do Reclamante, sobretudo porque 

sem prévia notificação, donde surge o dever de reparar. Nesse sentido: 

“EMENTA CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. Comprovada nos autos a ilicitude do ato praticado pela 

ré, que efetuou o corte indevido do serviço de água dispensado ao autor, 

sem prévia notificação, caracterizado está o dano moral puro e, por 

conseguinte, o dever de indenizar. Precedentes jurisprudenciais. 

Condenação mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (TJRS – 9ª CC - APL nº 

70076956093 – rel. Paulo Roberto Lessa Franz – j. em 30/05/2018). Por 

fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, rejeito as preliminares e, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal 

para: a) tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id. 

26725026); b) reconhecer a irregularidade no procedimento de 

recuperação de consumo relativo à UC 6/289115-8; c) desconstituir o 

débito resultante do procedimento de recuperação de consumo em 

questão; c) declarar a nulidade do Termo de Confissão de Dívida nº 

88803631; d) condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante, em dobro, o 

valor de R$ 501,00 (quinhentos e um reais), a título de danos materiais, 

com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o 

efetivo desembolso; e) condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de 

1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) 

desde o arbitramento; f) tratando-se de condenação por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018508-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

LELIA MARIA ZORMANN CORSI OAB - 290.914.838-65 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018508-30.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

J. P. C. N. REPRESENTANTE: LELIA MARIA ZORMANN CORSI REQUERIDO: 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 
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Vistos, etc. Relatório. JOÃO PEDRO CORSI NOCCHI, assistido por sua 

genitora LÉLIA MARIA ZORMANN CORSI NOCCHI, pretende indenização 

por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço, por parte 

da Reclamada. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. A legitimidade “ad causam” para o sistema dos 

Juizados Especiais está sujeita às regras do artigo 8º, § 1º, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95: “... § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os 

cessionários de direito de pessoas jurídicas. ...” Os Juizados Especiais 

objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, 

pessoa física ou, o representante legal da pessoa jurídica, motivo pelo 

qual somente estes podem ser partes no respectivo processo. Concluo, 

portanto, que a referida parte não se enquadra no rol taxativo de 

legitimados para demandar perante o Juizado Especial Cível. Nesse 

sentido: “EMENTA: INTERESSE DE RÉU RELATIVAMENTE INCAPAZ. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO”. (TJRS – 1ª T – RI nº 

71006972079 – rel.ª Fabiana Zilles – j. em 25/07/2017). “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de 

indébito e dano moral. ação proposta por menor de idade. Incapaz. 

Impossibilidade de exercer pretensão no âmbito dos juizados especiais 

cíveis. Vedação legal prevista no art. 8º, §§ 1º e 2º, lei 9099/95. 

Inexistência da figura da representação do âmbito desta justiça 

especializada. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO, DE 

OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.” (TJRS – 3ª T - RI nº 71007494545/RS – 

rel. juiz Giuliano Viero Giuliato – j. 24/05/2018 – DJe 29/05/2018). Grifei. 

Isto posto, com fundamento no artigo 8º, § 1º, inciso I, c.c. art. 51, IV, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, VI, do CPC, reconheço a ilegitimidade ativa, 

JULGANDO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011659-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0010170A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011659-42.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

PAULO RENATO RODRIGUES CARVALHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - 

DA CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A presente 

preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende ser indenizada pelos danos morais 

oriundos da devolução indevida do cheque nº 0002482, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), por insuficiência de fundos, sendo que na data 

da apresentação do referido cheque havia depositado em sua conta valor 

suficiente para a cobertura do título de crédito. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta que, na data da apresentação do cheque, a saber: 

30/09/2019, o Reclamante não havia saldo suficiente para a sua 

cobertura, pois o depósito realizado na mesma data, para tal fim, via caixa 

eletrônico, somente foi disponibilizado na sua conta depois de 

apresentado o título, esclarecendo que os depósitos realizados via caixa 

eletrônico passam por processo de verificação e os valores 

disponibilizados somente depois de finalizada a checagem. No caso, tenho 

que assiste razão à instituição financeira Reclamada, pois é sabido que os 

depósitos efetuados por meio do sistema de envelopes, nos terminais 

eletrônicos, não são creditados no mesmo dia da operação, tendo a 

instituição financeira o prazo de um dia útil para concretizar a operação. O 

cheque, por seu turno, consubstanciando-se em ordem de pagamento à 

vista, é compensado no dia de sua apresentação, cabendo ao seu 

emissor disponibilizar previamente saldo suficiente para a sua 

compensação. Na hipótese, houve falta de cautela do Reclamante ao optar 

por efetuar o depósito por meio do terminal eletrônico no mesmo dia do 

pagamento do cheque. Assim, a prova produzida nos autos (extratos de 

conta corrente e conta poupança) demonstra ausência de elementos para 

reconhecer a prática de ato ilícito por parte da Reclamada e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Nesse sentido: “EMENTA: DEPÓSITO DE CHEQUE 

POR MEIO DE ENVELOPE EM CAIXA ELETRÔNICO. DEMORA NA 

DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE 

SALDO PARA O PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS. DEVOLUÇÃO DE 

CHEQUE DA AUTORA. PRAZO DE COMPENSAÇÃO DO TÍTULO 

CONFORME AS NORMAS DO BANCO CENTRAL. DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO”. (TJRS – 3ª TR – APL nº 

71006223812 – Rel.: Cleber Augusto Tonial – J. em 25/08/2016). “EMENTA: 

Depósito em caixa eletrônico compensado somente no dia seguinte. 

Cheque devolvido por ausência de fundos. Culpa exclusiva da vítima. 

Improcedência. Cheque é ordem de pagamento à vista, ou seja, pagável na 

data da sua apresentação, de modo que, cabe ao devedor garantir a 

provisão de fundos na conta corrente antes da data de compensação do 

título. O procedimento adotado pelo apelante foi a única causa do evento a 

que foi submetido, pois ao realizar o depósito após a data de 

compensação do cheque assumiu o risco quanto ao resultado, 

amoldando-se a hipótese do art. 14 , § 3º , inciso II , do CDC”. (TJ-RO – 2ª 

C. Cível – APL nº 0016828-94.2014.822.0001 – Rel.: Des. Alexandre 

Miguel – J. em 20/10/2016) Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 
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art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017237-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES DOS SANTOS PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017237-83.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALZIRA GOMES DOS SANTOS PAIXAO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos morais 

decorrentes da ausência de fornecimento de água na sua residência, por 

mais de 14 (catorze) dias. Em defesa, a parte Reclamada informa que a 

falta de água na residência da Reclamante ocorreu em um único dia 

(21/10/19), ocasião em que foi abastecida com 2.000 (dois mil) litros de 

água, por meio de caminhão pipa, sem notícia de falha no abastecimento, 

posteriormente. No caso, a parte Reclamante não comprovou, e seria sua 

incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC, a interrupção prolongada 

do fornecimento de água na sua residência, inexistindo sequer indicação 

do período em que afirma não ter recebido o serviço. Destaco ainda que a 

parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela Ré, 

nos quais demonstra a regularidade na prestação do serviço, quedando 

inerte, apesar de intimada para o ato (id. 28324940). Ainda que se 

considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte 

Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, 

no caso concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir 

relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da 

prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a 

mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a 

verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se 

verifica no presente caso. Portanto, não havendo demonstração efetiva 

da falta de abastecimento de água, não há que se falar falha na prestação 

do serviço pela demandada, porquanto não presumida. Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017478-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017478-57.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ADILSON NASCIMENTO DA COSTA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Antes de enfrentar o 

mérito, necessário o registro de que as demandas que envolvem 

discussão sobre consumo de água, apesar de evidente a necessidade de 

perícia, especialmente para se estabelecer, com segurança, as questões 

atinentes ao correto fornecimento do serviço e a quantidade exata de 

consumo com a incidência das consequências daí derivadas (sistema de 

bandeiras, multas, etc.), as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, 

determinam que o juízo deve utilizar-se de “outros meios de prova” à 

solução do conflito, para fixação “virtual” de eventual consumo. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. O fato reclamado na petição 

inicial versa sobre cobrança de valores elevados, requerendo a anulação 

das faturas vencidas em 29/09/2017, no valor de R$ 235,18 (duzentos e 

trinta e cinco reais e dezoito centavos); 30/10/2017, no valor de R$ 145,98 

(cento e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos); 29/11/2017, no 

valor de R$ 113,88 (cento e treze reais e oitenta e oito centavos); 

29/12/2017, no valor de R$ 91,40 (noventa e um reais quarenta centavos); 

29/01/2018, no valor de R$ 137,70 (cento e trinta e sete reais e setenta 

centavos); 01/03/2018, no valor de R$ 101,14 (cento e um reais e catorze 

centavos); 29/03/2018, no valor de R$ 95,11 (noventa e cinco reais e 

onze centavos); 30/04/2018, no valor de R$ 141,28 (cento e quarenta e 

um reais e vinte e oito centavos); 29/05/2018, no valor de R$ 120,68 

(cento e vinte reais e sessenta e oito centavos); 01/10/2018, no valor de 

R$ 120,68 (cento e vinte reais e sessenta e oito centavos), e da fatura 

agrupada no valor de R$ 1.617,59 (um mil seiscentos e dezessete reais e 

cinquenta e nove centavos). A demonstrar seu inconformismo, a parte 

Reclamante apresenta cópia de faturas, bem como reclamação 

formalizada junto ao Procon em 07/02/2019, desacompanhada da 

respectiva resposta. No caso, embora a parte Reclamante tenha alegado 

valor/consumo incompatível com o uso do serviço de água, não provou 

qualquer irregularidade na medição do consumo, apresentando apenas 

discordância quanto ao valor faturado, ou seja, permanecendo na esfera 

da alegação. Inexiste prova produzida pela parte Reclamante indicando 

irregularidade no faturamento realizado pela Reclamada. De outro lado, em 

sede de contestação, a parte Reclamada apresentou termos de vistorias 
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realizadas nas instalações do Reclamante, atestando a constatação de 

fraude no hidrômetro do Autor, consubstanciada na ligação desviada do 

cavalete, bem como, apresentou fotos dos testes realizados na referida 

UC. No caso, a contestação não foi impugnada, portanto, sem oposição 

aos cálculos apresentados e fatos noticiados, embora a parte Reclamante 

tenha sido devidamente intimada para tal ato (id. 28450443). Deste modo, 

considerando a conclusão das vistorias apresentadas pela parte 

Reclamada, não é possível reconhecer nas faturas reclamadas 

irregularidade que justifique a sua revisão de forma “virtual”, resultando a 

suspensão do fornecimento do serviço consequência do inadimplemento. 

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é 

obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de 

suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. A 

circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, 

a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para 

tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do 

consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), 

o que não se verifica no presente caso. Por fim, ante a conclusão sobre a 

impossibilidade de revisão pretendida e ausência de ato ilícito praticado 

pela parte Reclamada, inexiste falar-se em dano moral. Isto posto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019192-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO OAB - BA32078 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019192-52.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. A parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos 

morais decorrentes de atraso de voo superior a 04 (quatro) horas, quanto 

ao trecho de ida, bem como, pelo atraso superior a 13 (treze) horas, 

quanto ao trecho de volta. Em defesa, a Reclamada sustenta a 

necessidade de realizar manutenção não programada na aeronave 

alocada para a realização do voo contratado pela parte Reclamante. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na 

prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o 

contrato de transporte da forma como convencionada, quer por razões 

técnicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do 

prestador do serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de 

atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os 

transtornos, o que não ocorreu no presente caso. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independente de 

culpa, pela reparação pelos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do 

CDC. Desta feita, para que pudesse de desonerar da obrigação de 

indenizar, deveria provar que, tenho prestado o serviço, o defeito inexiste 

ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inciso I e II, do art. 

14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO 

DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. 

CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor 

desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar 

desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de 

humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou 

informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato 

de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso 

manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a 

quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e 

gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor 

lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. Considerando que as 

despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar 

o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 

4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a 

título dedutível pelas partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para condenar a Reclamada a pagar a parte Reclamante: a) o valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); b) 

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser 

dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018797-60.2019.8.11.0001
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JONATHAN MAZINI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018797-60.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JONATHAN MAZINI FERREIRA REQUERIDO: COPART DO BRASIL 

ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA, LOCALIZA RENT A CAR SA PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em 

síntese: - que, em 10/10/19, arrematou, pelo valor de R$ 23.400,00 (vinte e 

três mil e quatrocentos reais), o veículo sinistrado descrito lote nº 347 

(HB20 COMFORT PLUS), de propriedade da 2ª Reclamada, anunciado em 

leilão virtual de natureza privada organizado pela 1ª Reclamada; - que 

adimpliu integralmente os encargos decorrentes da arrematação; - que 

retirou o veículo do local em que se encontrava (Itaquaquecetuba/SP), por 

meio de transportadora; - que recebeu, em 19/10/19, veículo diverso do 

anunciado e arrematado (HB20 Unique), o qual não possui as mesmas 

características do modelo anunciado e ainda tem avaliação de mercado 

inferior àquele; - que buscou a composição do problema junto a 1ª 

Reclamada, no entanto, sem êxito, requerendo, por isso, o pagamento da 

diferença de avaliação dos referidos veículos ou, alternativamente, a 

instalação dos itens de fábrica que compõem o modelo anunciado no 

modelo recebido, bem como, indenização por danos morais. Em defesa, a 

1ª Reclamada sustenta: - que as descrições anunciadas no leilão são 

meramente referenciais; - que é isenta de qualquer imperfeição e/ou 

ocultação de informação ou características dos bens anunciados; - que o 

Reclamante deixou realizar vistoria do veículo, aceitando recebê-lo no 

estado em que se encontrava, pugnando pelo indeferimento do pleito. Já a 

2ª Reclamada defende: - que a responsabilidade pelo anúncio e 

negociação do veículo é da 1ª Reclamada; - que não praticou ato ilícito, 

não havendo que se falar em reparação. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA 2ª RECLAMADA. A organizadora do leilão virtual discutido no 

presente feito, ora 1ª Reclamada, promoveu anúncio e venda do bem de 

propriedade da 2ª Reclamada, atuando como sua mandatária, em nome da 

comitente, e sob responsabilidade desta. Assim, nos termos do art. 675 do 

CC, é a mandante, ora 2ª Reclamada, solidária às obrigações contraídas 

pela 1ª Reclamada em seu nome, bem como a reparar os danos 

decorrentes, sobretudo porque tinha conhecimento do estado de fato do 

bem anunciado. Nesse sentido: “EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO. BEM RECUPERADO. LEILÃO VIRTUAL. 

INFORMAÇÃO APENAS DE QUE O AUTOMÓVEL HAVIA SIDO OBJETO DE 

FURTO, ESTANDO SEM CHAVE DE IGNIÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE 

APRESENTOU VEÍCULO AVARIADO POR ENCHENTE, ESTANDO COM 

PANES ELÉTRICAS E DANOS ESTRUTURAIS DE GRANDE MONTA. TESE 

DE QUE OS DANOS OCORRERAM NO PÁTIO DO LEILOEIRO QUE 

SOMENTE FOI ARGUIDA EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSENTE 

PROVA DE QUE O ANÚNCIO DO BEM APRESENTAVA O REAL ESTADO 

EM QUE SE ENCONTRAVA. SEGURADORA RÉ QUE ERA PROPRIETÁRIA 

DO AUTOMÓVEL RECUPERADO, DEVENDO TER PLENA CIÊNCIA DO 

ESTADO DO BEM POSTO À VENDA. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS 

SOFRIDOS EM RAZÃO DA FALTA DE INFORMAÇÕES. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, SENDO DESPROVIDO 

NA PARTE CONHECIDA. (TJRS – 4ª T – RI nº 71006872253 – rel. Luis 

Antonio Behrensdorf Gomes da Silva – j. em 17/11/2017). Grifei. Ademais, 

por força do parágrafo único do art. 7º e art. 18, ambos do CDC, configura 

parte legítima a figurar no polo passivo da demanda indenizatória tanto a 

organizadora do leilão virtual como a proprietária dos bens que os colocou 

à venda, diante da responsabilidade solidária que marca as relações entre 

os fornecedores. Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo às partes Reclamadas a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Pela teoria do risco do empreendimento, todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de 

consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos 

bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Deste modo, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. No caso, é incontroverso que o 

veículo efetivamente entregue ao Reclamante possui características 

divergentes do veículo arrematado e anunciado pela 1ª Reclamada, em 

nome da 2ª Reclamada, pelo qual se obrigaram, consoante art. 30, do CDC, 

revelando falha no dever de informação e, por conseguinte, o dever de 

reparar. Nesse sentido: “EMENTA: BEM MÓVEL – ARREMATANTE - 

VEÍCULO USADO ADQUIRIDO EM LEILÃO – MOTOR COM A NUMERAÇÃO 

ADULTERADA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO 

CONSUMIDOR - ART. 6º, INCISO III, DO CÓDIGO CONSUMERISTA – 

RESCISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO - DANOS MATERIAIS E MORAIS 

CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE. O artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa 

do Consumidor estabelece que 'são direitos básicos do consumidor: a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. (TJSP – 

26 CC - APL 1004157-23.2017.8.26.0642 – rel. desembargador Renato 

Sartorelli – j. 26/02/2019). É certo que a cláusula que isenta a 1ª 

Reclamada da responsabilidade pela divergência de informação dos bens 

anunciados é nula de pleno direito, porquanto evidentemente abusiva, 

assim como a exigência de vistoria de bem vendido à distância, diante da 

desproporcional e desarrazoada onerosidade imposta ao consumidor, nos 

termos do art. 51, I e IV, do CDC. Assim, pela ausência de indicação 

pormenorizada dos itens que compõem o veículo anunciado, tem-se que a 

condenação das Reclamadas ao pagamento da diferença de preço de 

tabela, entre os veículos anunciado e entregue (id. 26618594), é medida 

mais adequada para a obtenção do resultado prático correspondente. 

Todavia, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o 

descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida 

cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Autora. 

Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 
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argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.” (STJ – 3ª T - 

REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 

02/03/2018). Grifei. Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: 

a) condenar as partes Reclamadas, solidariamente, a título de dano 

material, a pagar ao Reclamante o valor de R$ 4.807,00 (quatro mil, 

oitocentos e sete reais), com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção 

monetária (INPC) contados da citação; e, b) indeferir o pedido de dano 

moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018765-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CRISTINO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018765-55.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FABIO CRISTINO CARVALHO REQUERIDO: LAGOA QUENTE HJR 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO (ID. 28768823) 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017123-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017123-47.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JACY ALVES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Antes de enfrentar o mérito, necessário o registro de que as 

demandas que envolvem discussão sobre consumo de energia, apesar de 

evidente a necessidade de perícia, especialmente para se estabelecer, 

com segurança, as questões atinentes ao correto fornecimento do serviço 

e a quantidade exata de consumo com a incidência das consequências daí 

derivadas (sistema de bandeiras, multas, etc), as reiteradas decisões da 

Turma Recursal/TJMT, determinam que o juízo deve utilizar-se de “outros 

meios de prova” à solução do conflito, para fixação “virtual” de eventual 

consumo. Preliminar – Incompetência. Conforme reiteradas decisões da 

Turma Recursal, é sim competente o juizado especial para julgar causas 

que envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde que utilizados 

“outros meios de provas”. Nesse sentido: “Ementa: PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA 

COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA. Conforme disposto na Lei nº 

9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua 

competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a 

matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. 

Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à 

necessidade de perícia. ...” (TJMT – TRU – RI nº 

0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. juiz Marcelo Sebastião do Prado de 

Moraes – j. 7/08/2018). Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Tratando a discussão sobre fatura de recuperação de consumo, 

em sede de juizado especial, a matéria se limita à apreciação da 

ocorrência ou não do cumprimento das determinações dispostas no §1º, 

do art. 129, da RES ANEEL nº 414/2010: “... §1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 
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Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2o 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. ...” No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 26244910). A responsabilidade 

do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos 

termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da 

obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. No 

caso, não restou comprovado que a cópia do TOI nº 713701 foi 

devidamente entregue à Reclamante ou pessoa por ela autorizada, ônus 

que incumbia à Reclamada, em razão da ausência da promovente durante 

a inspeção realizada na sua UC, conforme disposto no §2º do art. 129 da 

RES 414/2010 da ANEEL, revelando inobservância por parte da 

Reclamada quanto às regras que regulamentam a atividade. Portanto, 

verificada a irregularidade da apuração do consumo da UC da Reclamante, 

tem-se que a desconstituição do débito decorrente é medida que se impõe. 

Nesse sentido: “EMENTA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. TERMO 

DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO 

AUTOR OU DE QUEM ACOMPANHOU A INSPEÇÃO, COM A ENTREGA DO 

RESPECTIVO TERMO, MEDIANTE RECIBO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA”. (TJ-RS – 3 T – RI nº 71006936017 – 

Rel. Sergio Fernando Tweedie Spadoni – J. em 26/10/2017). Verifico que a 

suspensão no fornecimento de serviço essencial afrontou diretamente os 

direitos da personalidade da Reclamante, sobretudo porque sem prévia 

notificação, donde surge o dever de reparar. Nesse sentido: “EMENTA 

CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. Comprovada nos autos a ilicitude do ato praticado pela 

ré, que efetuou o corte indevido do serviço de água dispensado ao autor, 

sem prévia notificação, caracterizado está o dano moral puro e, por 

conseguinte, o dever de indenizar. Precedentes jurisprudenciais. 

Condenação mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (TJRS – 9ª CC - APL nº 

70076956093 – Rel. Paulo Roberto Lessa Franz – J. em 30/05/2018). 

Considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal para: 

a) reconhecer a irregularidade no procedimento de recuperação de 

consumo relativo ao TOI nº 713701; b) desconstituir o débito resultante do 

procedimento de recuperação de consumo em questão; c) condenar a 

Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a 

citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento; d) tratando-se 

de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021434-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021434-81.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CELSO AUGUSTO DE MELLO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende o desbloqueio do cartão de crédito 

contratado do Reclamado, bem como indenização pelos danos morais 

oriundos de bloqueio injustificado. Em defesa, a parte Reclamada sustenta 

que o bloqueio do cartão de crédito contratado pelo Reclamante decorreu 

de desinteresse negocial pela Reclamada, tratando-se de exercício regular 

de direito. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus 

da prova por ora da antecipação de tutela (id. 27606928). A 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de 

serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudesse 

desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 
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terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no 

presente caso. Verifico que o bloqueio o cartão de crédito do Reclamante, 

pelo Reclamado, sem prévia comunicação, tampouco apresentação de 

justificativa, configura abuso de direito, sobretudo porque inexiste 

disposição expressa no contrato firmado entre as partes, autorizando tal 

medida. É certo que o contrato é pacta sunt servanda enquanto as coisas 

continuam como estão, de modo que a alteração unilateral dos seus 

termos, pelo Reclamado, em prejuízo do Reclamante, causou a ruptura do 

sinalagma, gerando o desequilíbrio da relação negocial mantida entre as 

partes. A autonomia da instituição financeira na concessão de crédito não 

a exonera do dever de manter a boa-fé objetiva na execução dos seus 

contratos, tratando-se de norma cogente indisponível. Portanto, verifico a 

ocorrência de falha na prestação do serviço, pelo Reclamado. Nesse 

sentido: “EMENTA: CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO ABRUPTO. IMPOSSIBILIDADE DE USO. 

AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS. DANOS MORAIS.FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO CONFIGURADA. Há falha na prestação do serviço quando a 

instituição financeira bloqueia cartão de crédito de forma indevida e 

abrupta, sem a adoção de procedimentos para liberação da moeda 

plástica ou oferecimento de alternativas paliativas prévias à cessação do 

crédito do cliente, que se encontrava sem papel moeda em quantidade 

suficiente e sem outra forma eficaz de pagamento do combustível que já 

havia sido lançado no tanque do seu veículo.PRESSUPOSTOS PARA 

CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL 

CONFIGURADO.São pressupostos da caracterização de dano moral a 

comprovação da ocorrência do dano, a ilicitude da conduta e o nexo de 

causalidade entre o agir do réu e o prejuízo causado à vítima. Requisitos 

plenamente configurados na espécie, reconhecendo-se a 

responsabilidade civil das rés em compensar o dano moral sofrido. É 

indiscutível que a parte autora suportou aborrecimentos e dissabores 

decorrentes do bloqueio infundado do cartão de crédito oferecido pelo 

demandado, restando caracterizada a atuação antijurídica por parte da 

instituição financeira na vida privada do consumidor, em razão dos 

transtornos infligidos à sua esfera privada, não lhe deixando alternativas 

senão a solução judicial.QUANTUM INDENIZATÓRIODe acordo com 

abalizada doutrina, o quantum indenizatório deve ser arbitrado a partir de 

um sistema bifásico, em que primeiramente fixa-se o valor básico ou inicial 

da indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em 

conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria 

(grupo de casos). Em um segundo momento, deve-se considerar as 

características do caso concreto, levando em conta suas peculiaridades. 

Caso dos autos em que arbitrada a indenização em R$ 6.000,00, levando 

em conta referidos parâmetros e as particularidades do caso 

concreto.APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS – 23ª CC – APL nº 70082965658 

– rel. Ana Paula Dalbosco – j. em 29/10/19). Grifei. O fato descrito na inicial 

supera o mero aborrecimento, sendo de amplo conhecimento da parte 

Reclamada o dever de informação e boa-fé na execução dos seus 

contratos, causando evidente constrangimento à parte Reclamante, 

pessoa idosa, ao restringir inesperadamente o uso de bem essencial à 

vida moderna. Sendo assim, reconheço o dano moral e, valorando as 

condições do caso concreto, deve permanecer nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Constatado o descumprimento da decisão que antecipou os 

efeitos da tutela, no entanto, postergo a aplicação da multa equivalente à 

fase de cumprimento de sentença. Isto posto, com fundamento no art. 487, 

I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) tornar 

definitivos os efeitos decisão de id. 27606928; b) condenar a parte 

Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de dano moral, com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a 

citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento; c) tratando-se 

de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Cite-se pessoalmente o Reclamado para comprovar o 

cumprimento da decisão de id. 27606928, no prazo de 02 (dois) dias, sob 

pena de majoração da multa aplicada. Transitada em julgado, certifique-se 

e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018663-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS TADEU DA ROSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018663-33.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLOVIS TADEU DA ROSA OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA. 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. Registro ser entendimento do juízo que a 

causa, em tese, merece prova aprofundada em sede de perícia para 

fundamentar solução segura e estável no tempo, contudo, considerando 

as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, admitindo a fixação de 

consumo de forma “virtual e por outros meios de prova”, inclusive 

proferida nos autos do presente feito, não é possível reconhecer a 

preliminar, motivo pelo qual rejeito. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

inclusive com pedido de julgamento pelas partes. Deste modo, pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. O fato, suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte Reclamante, de 

maneira intermitente entre 25/10/2016 a 18/02/2018, é reconhecido pela 

própria Reclamada. Do mesmo modo, incontroversa a ausência de 

justificativa para tal ocorrência, pois não demonstrada a ocorrência de 

caso fortuito/força maior, a justificar tais falhas, tornando verossímeis as 

alegações iniciais. Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativa a essas 

hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados. Por fim, 

no caso concreto, o fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re 

ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo 

as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Nesse sentido: “Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FALTA DE ÁGUA. dever de indenizar 

CONFIGURADO. quantum. MAJORAÇÃO. Sendo incontroverso o defeito 

na prestação de serviço de fornecimento de água, trata-se de dano moral 

in re ipsa. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a 

compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção 

aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Majoração do 
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quantum.” (TJ-RS – 10ª CC – APL nº 0188007-39.2018.8.21.7000 – Rel.ª 

Catarina Rita Krieger Martins – j. em 25/10/2018). Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer o fato 

descrito na petição inicial como má prestação de serviço; b) condenar a 

parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação válida e correção monetária (INPC), a partir desta 

data (súmula 362 do STJ); c) tratando-se de condenação por ato ilícito, 

não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018543-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018543-87.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BRUNO DE MORAIS REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO. Não se vislumbra interesse da União, a afastar a competência 

deste juízo para o julgamento da lide. Nesse sentido: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – DEMORA NA 

ENTREGA DO DIPLOMA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – 

RECURSO PROVIDO. A Justiça Estadual é competente para processar e 

julgar demanda cujo objetivo é determinar que a instituição privada de 

ensino superior proceda a entrega do diploma ao aluno, não havendo 

razões para o deslocamento da competência para a Justiça Federal, 

mormente quando inexistente qualquer questionamento inerente à 

delegação do serviço público pela União”. (TJ-MS – 2ª CC - AI 

1401518-69.2019.8.12.0000 – rel. Des. Eduardo Machado Rosa – j. em 

30/05/19). Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar -de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a condenação da Reclamada à 

indenização por danos morais resultantes de injusta demora na emissão 

de diploma. Em defesa, a parte Reclamada sustenta que o diploma 

pretendido já foi expedido e retirado pelo Reclamante, não justificando a 

demora na providência. No presente caso, em face da verossimilhança 

das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do 

CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de 

indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 

14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. No caso, verifico 

que a Reclamada deixou de justificar a demora na expedição de diploma 

comprovadamente solicitado pelo Reclamante em 22/03/2019, pois 

inconteste o decurso de prazo superior ao previsto para a providência 

(180 - cento e oitenta dias), considerando a menor data indicada no 

documento de id. 28872047 (21/11/2019). O decurso de quase 250 

(duzentos e cinquenta) dias para a expedição do diploma se mostra 

excessivamente desproporcional, revelando falha na prestação do 

serviço. Nesse sentido: “EMENTA: DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE 

CURSO SUPERIOR. DANO MORAL. A disponibilização do diploma ao aluno 

graduado é conseqüência lógica da regular conclusão do curso superior. 

A demora injustificada na entrega do documento configura falha na 

prestação do serviço, obrigando a instituição de ensino a reparar os 

danos daí provenientes. Danos morais configurados. RECURSO 

PROVIDO”. (TJ-RS - 2ª T – RI nº 71007854623 – rel. Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva - j. em 08/08/2018). O fato descrito na inicial supera o 

mero aborrecimento, causando evidente constrangimento à parte 

Reclamante, ao restringir injustamente o regular exercício da sua atividade 

profissional. Sendo assim, reconheço o dano moral e, valorando as 

condições do caso concreto, deve permanecer nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a preliminar e, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir da citação, e correção monetária (INPC), a 

partir desta data (súmula 362 do STJ) e b) tratando-se de condenação, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 465 de 744



por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda 

da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021436-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021436-51.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CELSO AUGUSTO DE MELLO REQUERIDO: BANCO PAN PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a reparação pelos danos morais 

oriundos da demora na emissão de boleto, pelo Reclamado, para quitação 

antecipada do débito contraído. Embora a demora na emissão de boleto 

para quitação antecipada do débito contraído pelo Reclamante seja injusto, 

não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas 

relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, 

ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da 

parte Reclamante. Nesse sentido: “EMENTA: QUITAÇÃO ANTECIPADA DO 

CONTRATO. DEMORA NA EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO. 

CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. DANOS MORAIS. Não se observa 

na espécie ofensa à dignidade da pessoa humana, dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do autor, causando-lhe 

transtorno e desequilíbrio em seu bem-estar. improcedência da pretensão 

indenizatória extrapatrimonial, não se tratando de hipótese de dano in re 

ipsa. Apelo desprovido”. (TJRS – 15ª CC – APL nº 70067596486 – rel. 

Vicente Barrôco de Vasconcellos – j. em 18/05/2016). Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019465-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO PEDROLLO DE ASSIS OAB - MT7685-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019465-31.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SEBASTIAO DE ASSIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminar. - DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. Deixo de acolher a preliminar de incompetência deste juízo, 

em razão da necessidade de realização de perícia, visto que as provas 

produzidas nos autos são suficientes para julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 
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Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 26892121). A responsabilidade 

do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos 

termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da 

obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. 

Verifico que a parte Reclamada não logrou em desconstituir as alegações 

de fato do Reclamante, pois em nada se pronunciou acerca dos diversos 

registros de reclamação formalizados pelo Reclamante, via ouvidoria 

(físicos e e-mail) e ANEEL, além do Boletim de Ocorrência lavrado, 

noticiando a irregularidade na prestação do serviço, ônus que lhe 

incumbia, por força do disposto no art. 373, II, do CPC. Assim, o fato, 

suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência da 

parte Reclamante, por mais de 07 (sete) dias, restou incontroverso. De 

outro lado, a Empresa Reclamada não apresentou justificativa plausível 

para a suspensão, tampouco para a demora no restabelecimento do 

serviço. Considerando o disposto na RN nº 414/2010-ANEEL, tem-se que, 

em situação normal, o prazo de adequação do serviço será: “... Art. 31. A 

ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve 

ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados: I – 2 

(dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área 

urbana; II – 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, 

localizada em área rural; e III – 7 (sete) dias úteis para unidade 

consumidora do grupo A. ...” Tal prazo deve servir de baliza para 

avaliação da prestação do serviço de restabelecimento da energia, 

levando-se em conta a ausência de fator externo a dificultar o serviço no 

momento. Deste modo, considerando o prazo decorrido e, ausente 

qualquer justificativa para a suspensão e demora no restabelecimento do 

serviço, na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Por fim, no caso concreto, o fato por si só, configura dano 

extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 

permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “EMENTA: ENERGIA ELÉTRICA. 

DANO MORAL. DÍVIDA QUITADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. Hipótese em que ficou devidamente 

comprovado o pagamento das faturas de energia elétrica pelo usuário 

após seu vencimento, com demonstração de quitação em momento 

precedente à suspensão de fornecimento, de modo que ilegal a 

suspensão. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica 

após a quitação da dívida configura abuso de direito e impõe à prestadora 

de serviço o dever de indenizar, cujo dano independe de prova efetiva e 

concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. Valor da 

condenação fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a parte autora, 

integrante da Unidade Consumidora nº 5670900-5, observado que se trata 

de responsabilidade civil contratual e que a indenização deverá levar em 

conta a unidade consumidora afetada pela energia elétrica como um todo 

indivisível, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO PROVIDO”. (TJRS – 9ª CC – APL nº 70080975279 

– rel. Tasso Caubi Soares Delabary – j. em 17/05/2019). Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) tornar 

definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id. 26892121); b) 

reconhecer o fato descrito na petição inicial como má prestação de 

serviço; c) a título de indenização por dano moral, condenar a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e correção 

monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ) e, d) tratando-se 

de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019680-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO OAB - MT22668/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019680-07.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução 

da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a determinação de fornecimento/custeamento, 

pela operadora de plano de saúde Reclamada, de medicamento indicado 

por profissional conveniado, para tratamento de osteoporose. Para 

corroborar sua irresignação, a parte Reclamante apresentou receita 

médica recomendando o uso do medicamento denominado Aclasta 

5mg/100ml, para tratamento da doença osteoporose; laudo médico 
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atestando a patologia portada pelo Reclamante; e carta negativa emitida 

pela Reclamada, noticiando a recusa no fornecimento do medicamento, por 

se tratar de medicamento de uso domiciliar, excluído da cobertura do plano 

de saúde contratado pelo Reclamante. Em defesa, a parte Reclamada 

ratifica os termos vertidos na carta negativa, sustentando a legalidade da 

cláusula contratual que afasta a obrigatoriedade no fornecimento de 

medicamento ministrado em ambiente domiciliar. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da 

antecipação de tutela (id. 27168632). A responsabilidade do fornecedor 

de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência 

da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta 

feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria 

provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), 

o que não se verificou no presente caso. No caso, verifico que assiste 

razão à parte Reclamante, pois, apesar de possível a exclusão da 

cobertura de certos procedimentos médicos, por parte da operadora de 

plano de saúde, observada a legislação regente da matéria, não se pode 

olvidar que é devida a cobertura securitária quando previsto o tratamento 

da doença, no contrato firmado entre as partes. Ficando demonstrada a 

imprescindibilidade da utilização da medicação prescrita pelo profissional 

da saúde que acompanha o caso, bem como, a negativa do plano de 

saúde em fornecer o tratamento de acordo com recomendação médica, 

fica caracterizada a falha na prestação do serviço. Ademais, o fato de o 

Reclamante utilizar do ambiente domiciliar para tratamento da sua patologia 

não afasta a premência do uso medicamento, tampouco abranda a 

seriedade da situação enfrentada pelo segurado, de modo que cláusula 

limitativa de direito baseada estritamente no tipo de ambiente em que será 

realizado o tratamento de doença acobertada pelo plano contraia a função 

social do contrato. Nesse sentido: “EMENTA: PLANO DE SAÚDE. 

MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. NEGATIVA INCABÍVEL. Deve 

prevalecer a previsão de cobertura para a patologia em questão e não o 

local onde o tratamento será ministrado, considerarando principalmente 

que o medicamento é ministrado em domicilio em razão da impossibilidade 

de ser feito em ambiente hospitalar, dadas as particularidades do quadro 

clínico da autora. Apelo desprovido”. (TJRS – 6ª CC – APL nº 

70077290450, Sexta Câmara Cível – rel.ª Elisa Carpim Corrêa – j. em 

16/08/2018). O fato descrito na inicial supera o mero aborrecimento, sendo 

de amplo conhecimento da parte Reclamada o dever de boa-fé na 

execução dos seus contratos, de modo que o comportamento da 

Reclamada agravou o drama experimentado pelo Reclamante, diante do 

sofrimento físico resultante do diagnóstico de osteoporose. Sendo assim, 

reconheço o dano moral e, valorando as condições do caso concreto, 

deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na 

via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para: a) 

tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória da tutela (id. 

27168632); b) condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, com juros de 1% (um 

por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o 

arbitramento; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021681-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021681-62.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANTONIO LUIZ LEMOS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Antes de enfrentar o mérito, 

necessário o registro de que as demandas que envolvem discussão sobre 

consumo de água, apesar de evidente a necessidade de perícia, 

especialmente para se estabelecer, com segurança, as questões 

atinentes ao correto fornecimento do serviço e a quantidade exata de 

consumo com a incidência das consequências daí derivadas, as 

reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, determinam que o juízo deve 

utilizar-se de “outros meios de prova” à solução do conflito, para fixação 

“virtual” de eventual consumo. Preliminar. - DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 

Como visto, a presente preliminar não deve prosperar, reiterando-se, por 

desnecessária redundância, o fundamento acima exposto. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A pretensão revisional da parte Reclamante em relação às faturas 

vencidas em 28/08/2019 e 30/09/2019, nos valores de R$ 320,49 

(trezentos e vinte reais e quarenta e nove centavos) e R$ 374,03 

(trezentos e setenta e quatro reais e três centavos), respectivamente, 

funda-se no inconformismo em relação à média de consumo. Em defesa, a 

parte Reclamada esclarece que os valores reclamados são resultantes da 

inclusão de cobrança de taxa de esgoto, defendendo a regularidade da 

cobrança, porquanto devida pela prestação do serviço equivalente. No 

caso, embora a parte Reclamante tenha alegado valor/consumo 
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incompatível com o uso do serviço de água, não provou qualquer 

irregularidade na medição do consumo, tanto que nas faturas reclamadas 

o faturamento está compatível com o consumo de água apurado nos 

meses anteriores, não havendo que se falar em revisão de consumo. De 

outro lado, esclareceu a Reclamada e restou comprovado pelas faturas de 

id. 27624344 que houve inclusão de taxa de esgoto nas faturas do 

Reclamante, diante da prestação do serviço, fato não refutado pelo 

Reclamante, de modo que a contraprestação é devida, resultando a 

suspensão do fornecimento do serviço consequência do inadimplemento. 

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é 

obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de 

suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. A 

circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, 

a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para 

tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do 

consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), 

o que não se verifica no presente caso. Por fim, ante a conclusão sobre a 

impossibilidade de revisão pretendida e ausência de ato ilícito praticado 

pela parte Reclamada, inexiste falar-se em dano moral. Isto posto, rejeito a 

preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Revogo, por 

conseguinte, a decisão antecipatória de id. 27635514. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019952-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BENEDITA DE LAMONICA BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019952-98.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ADAIR BENEDITA DE LAMONICA BOMFIM REQUERIDO: CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. A parte Reclamante pretende a revisão dos juros 

cobrados em contrato de mútuo consignado em folha de pagamento 

firmado entre as partes, sustentando a abusividade nos percentuais 

fixados (22% a.m. - vinte e dois por cento ao mês e 987,22% a.a. - 

novecentos e oitenta e sete inteiros e vinte e dois décimos por cento ao 

ano) pela Reclamada, além de indenização por danos morais. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – COMPLEXIDADE DA CAUSA. A 

aferição/verificação da existência de nulidade dos termos do contrato 

referido e suas implicações (pagamentos, juros, repetição, etc...), 

exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade 

técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre 

as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos. O feito é 

próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com 

inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, 

identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados. Isto 

posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente 

feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011666-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LORENA NUNES DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011666-34.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JESSICA LORENA NUNES DE JESUS SOUZA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. 

- COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Registro ser 

entendimento do juízo que a causa, em tese, merece prova aprofundada 

em sede de perícia para fundamentar solução segura e estável no tempo, 

contudo, considerando as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, 

admitindo a fixação de consumo de forma “virtual e por outros meios de 

prova”, não é possível reconhecer a preliminar, motivo pelo qual, rejeito. - 

DA CONEXÃO COM O FEITO Nº 8072756-55.2018.8.11.0001. Inexistindo 

identidade entre a causa de pedir e pedido, porquanto relativas à faturas 

diversas, tampouco risco de prejuízo no julgamento separado dos feitos, a 

reunião da presente demanda com o processo n º 

8072756-55.2018.8.11.0001 é medida desarrazoada e impertinente, não 

merecendo acolhimento. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. O fato reclamado na petição inicial versa sobre a cobrança de valor 

elevado, requerendo a revisão da fatura vencida em setembro/2019, no 

valor de R$ 379,09 (trezentos e setenta e nove reais e nove centavos). 

No caso, embora a parte Reclamante tenha alegado valor/consumo 

incompatível com o uso do serviço de água, não provou qualquer 
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irregularidade na medição do consumo, apresentando apenas 

discordância quanto ao valor faturado, ou seja, permanecendo na esfera 

da alegação. De outro lado, em sede de Contestação, a parte Reclamada 

apresentou o termo referente à vistoria realizada, pelo qual atestou: - “não 

foi encontrado nenhuma derivação ou vazamento no cavalete, foi 

realizado o teste de vazamento interno na presença da Sra Jéssica não 

foi detectado ponto de vazamento, a mesma informou ainda que mora 3 

pessoas no imóvel, pressão aferido 24mca, porém HD externo lacrado 

funcionando corretamente leitura atual 328”; bem como, apresentou fotos 

dos testes realizados na referida UC. Deste modo, considerando o 

consumo mensal indicado no ano de 2019 (id. 26713086), e a conclusão 

da vistoria apresentada pela parte Reclamada, não é possível reconhecer 

na fatura vencida em setembro/2019 (R$ 379,09 – trezentos e setenta e 

nove reais e nove centavos), discrepância relevante que justifique a sua 

revisão de forma “virtual”, resultando a suspensão do fornecimento do 

serviço consequência do inadimplemento. Ainda que se considere a 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 

demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso 

concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Por fim, ante a conclusão sobre a impossibilidade de revisão 

pretendida e ausência de ato ilícito praticado pela parte Reclamada, 

inexiste falar-se em dano moral. Isto posto, rejeito as preliminares e, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Revogo, por consequência, a 

decisão que antecipou os efeitos da tutela (id. 24867525). Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Yasmin Penteado Baggio 

de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012932-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFFAELA FALBO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012932-56.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAFFAELA FALBO DE OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a revisão das faturas com vencimento 

em 08/07/19 e 29/08/19, nos valores de R$ 158,73 (cento e cinquenta e 

oito reais e setenta e três centavos) e R$ 164,97 (cento e sessenta e 

quatro reais e noventa e sete centavos), respectivamente, bem como, 

indenização por danos morais, porquanto compostas de cobranças 

indevidas. Em defesa, a parte Reclamada justifica a inclusão de valores 

oriundos de juros e multa pelo pagamento em atraso de faturas pretéritas, 

sustentando a legalidade da cobrança. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela 

(id. 25242910). Verifico que, apesar de inequívoco o pagamento em atraso 

de faturas pretéritas, pela Reclamante, a justificar a cobrança de juros e 

multas decorrentes, inexiste nas faturas reclamadas a descrição de 

cobrança nesse sentido, pois os valores tidos como devidos pela 

cobrança de juros e multas vêm identificados apenas como “valor total dos 

demais serviços”, sem detalhamento do que se referem. Em atenção ao 

dever de informação, caberia à Reclamada, assim como identificou 

individualmente os valores resultantes da correção monetária de cada 

fatura paga em atraso, ilustrar aqueles relativos aos juros e multa 

calculados para cada fatura vencida, o que não o fez. Assim, a cobrança 

indiscriminada de valores, sem demonstração da origem dos serviços a 

que se referem, revela falha na prestação do serviço. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e, se 

não a produzir, será responsabilizado. Assim, a exclusão dos valores 

identificados como “valor total dos demais serviços”, nas faturas com 

vencimento em 08/07/19 e 29/08/19, é medida escorreita. No que se refere 

ao pedido de revisão do consumo, com base na média dos 12 (doze) 

ciclos anteriores, concluo pelo seu indeferimento, pois a Reclamante não 

provou qualquer irregularidade na medição do consumo, apresentando 

apenas discordância quanto à inclusão de valores desconhecidos nas 

faturas discutidas, carecendo de interesse de agir, nesse particular. Por 

fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o 

descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida 

cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte 

Reclamante. Nesse sentido: “EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. Havendo alegação de cobrança 

indevida por serviço não contratado, em relação de consumo, via de 

regra, incumbe à ré fazer prova da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus não desincumbido no 

caso dos autos, pois deixou de comprovar a solicitação, contratação ou 

utilização dos serviços cobrados indevidamente. Assim, imperiosa é a 

manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade dos serviços e 

débitos cobrados indevidamente. II. Os valores exigidos indevidamente 

pela ré e pagos pela autora deverão ser repetidos em dobro, na forma do 

artigo 42 , parágrafo único , do Código de Defesa do Consumidor , pois 

houve cobrança indevida de serviço diverso do contratado e o fornecedor 

não comprovou hipótese de engano justificável. III. A cobrança por 
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serviços não contratados, por si só, não enseja condenação à 

indenização por danos morais. In casu, não verificada lesão ao direito de 

personalidade da autora. IV. Sucumbência redimensionada. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS – 17ª CC - AC nº 

70080805104, Décima – Rel.: Liege Puricelli Pires – j. em 18/04/2019). 

Grifei. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) reconhecer a falha 

na prestação do serviço pela Reclamada; b) determinar à Reclamada: b.1) 

o refaturamento das faturas vencidas em 08/07/19 e 29/08/19, excluindo a 

cobrança dos valores descritos como “valor total dos demais serviços” e 

mantendo as demais cobranças; b.2) sobre as faturas faça incidir os 

consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economias, etc...), 

da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa; b.3) faça 

correção das faturas, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um 

por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, 

do CTN, contados da data de vencimento; c) indeferir o pedido de 

indenização por dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011324-23.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

THOMAS DE LIMA FILHO REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminares. 

- DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. Acolho a preliminar suscitada, a 

fim de retificar o polo passivo, passando a atual denominação social da 

Reclamada, a saber: VIA VAREJO S.A., inscrita sob o CNPJ nº 

33.041.260/0652-90. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA A 

Reclamada suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

presente reclamação, alegando que não possui domínio sobre os produtos 

anunciados e vendidos pelos seus parceiros, que usam do seu espaço 

para vender produtos/serviços. Prevalecem, no caso, as regras da 

solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se 

contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou 

isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão 

os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. É uníssono o 

entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 7, 

parágrafo único, 14 e 18, expressamente estabelece a responsabilidade 

solidária e objetiva entre todos os integrantes da cadeia negocial, 

consubstanciado na Teoria do Risco do Empreendimento. Nesse sentido: 

“Ementa: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS 

FORNECEDORES QUE INTEGRAM A MESMA CADEIA DE CONSUMO. 

AFASTAMENTO DA PRELIMINAR. - A empresa que participa, de qualquer 

forma, da cadeia de prestação de serviços, é parte legítima para figurar 

em processo que reclama defeito na prestação de serviço. - APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INCIDÊNCIA DO CDC 

. Instituição financeira demandada que participou da relação negocial 

integrando a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 3º , CDC . 

Aplicação das disposições dos artigos 7º , parágrafo único , e 25 , § 1º , 

ambos do Código de Defesa do Consumidor , os quais prevêem a 

responsabilidade solidária pelos fatos. Preliminar afastada. Dano material. 

Caso concreto analisado à luz dos princípios da vulnerabilidade do 

consumidor e da boa-fé resultando na conclusão de que a instituição 

financeira deve restituir à autora o valor cobrado a maior por meio de 

faturas, pois restou comprovado nos autos que o estabelecimento 

comercial repassou o valor correto à administradora do cartão de crédito. 

Falha na prestação de serviços configurada. Restituição devida. Correção 

monetária e juros de mora. A restituição do valor cobrado indevidamente 

deve ser acrescida de corre” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo 

Nº 00424242620138152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. 

JOSÉ RICARDO PORTO, j. em 30-10-2018). Grifei. Rejeito, portanto, a 

preliminar suscitada pela Reclamada, porquanto responsável pela 

concretização do negócio reclamado, integrando a cadeia de fornecimento 

e, inclusive, auferindo lucro com a atividade. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a devolução do valor de R$ 567,80 

(quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), bem como, 

indenização por dano moral, decorrente da compra do produto “fogão 

Cooktop Vidro – 4 queimadores – SAFANE”, que não lhe foi entregue. Em 

defesa, a parte Reclamada imputa a responsabilidade pelos fatos 

narrados na petição inicial à empresa parceira que concretizou a compra, 

no espaço oferecido pela Reclamada, para a venda de lojistas, 

sustentando sua ilegitimidade. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

escorreita a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do 

CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de 

indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 

14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. No caso, é 

incontroverso que o produto adquirido pelo Reclamante em 31/08/2019 e 

integralmente pago não foi entregue ao consumidor, sem justificativa 

plausível, revelando falha na prestação do serviço, por parte da 

Reclamada. Portanto, a devolução integral do valor pago pelo Reclamante, 

por produto não entregue, é medida escorreita. Todavia, embora o fato 

reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou 

dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em 

dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à 

honra subjetiva da parte Autora. Nesse sentido: “EMENTA PRODUTOS 

NÃO ENTREGUES. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, NA FORMA SIMPLES. 
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DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Incontroverso que os autores 

efetuaram a compra de produtos através do site da demandada. Os itens 

adquiridos não foram entregues. Tampouco houve a restituição do valor 

pago. Foi reconhecido em sentença o direito dos demandantes à 

restituição do preço pago pelos produtos. Recorreram os autores, 

postulando indenização por danos morais. Danos morais não 

configurados. A situação se limitou ao descumprimento contratual, 

desprovido de circunstância excepcional de afronta aos direitos de 

personalidade dos demandantes. Sentença mantida por seus 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RS – 2ª TR – RI nº 

71008570277 – Rel.ª: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe – J. em 

29/05/2019). Por fim, diante do pagamento integral das 06 (seis) parcelas 

lançadas no cartão de crédito do Reclamante, ocorrido no curso do 

processo, tem-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

restou prejudicado. Ante o exposto, rejeito a preliminar e, teor do que 

dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a 

pretensão contida na inicial, para: a) condenar a Reclamada a devolver ao 

Reclamante o valor de R$ 567,80 (quinhentos e sessenta e sete reais e 

oitenta centavos), de forma simples, a título de indenização por danos 

materiais, com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária (INPC) a 

partir do desembolso; b) indeferir o pedido de indenização por danos 

morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Determino à 

Secretaria que proceda a alteração do polo passivo no Sistema Projudi, 

devendo constar como parte Reclamada VIA VAREJO S.A., CNPJ nº 

33.041.260/0652-90. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012410-29.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SONIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Rejeito a preliminar suscitada pela parte 

Reclamada, vez que é fato público e notório que o BANCO BMG S/A e o 

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A constituíram uma joint venture, 

associando-se para a distribuição e comercialização de créditos 

consignados. Desse modo, é forçoso reconhecer a responsabilidade 

solidária das referidas instituições bancárias pelos direitos reclamados em 

juízo, por seus consumidores, porquanto integrantes da mesma cadeia de 

fornecimento, inclusive, auferindo vantagem com as atividades e 

transações financeiras, nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC. 

Nesse sentido: “EMENTA: UNIFICAÇÃO DO BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADOS COM O BANCO BMG S.A. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO 1. O Banco Itaú BMG Consignado S.A. unificou 

seus negócios de crédito consignado com o Banco BMG e seus 

controladores, concentrando todas as operações no primeiro banco. 2. 

Assim, ainda que o Banco Itaú BMG Consignado S.A. se trate de pessoa 

jurídica distinta do ora apelante, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva deste, já que as duas empresas estão interligadas pela mesma 

cadeia de serviço prestado, e parte de suas atividades confundem-se aos 

olhos do consumidor, motivo pelo qual não prospera a irresignação do 

apelante. Precedentes desta Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e 

improvido”. (TJ-TO – APL nº 00175744820198270000 – Rel. José de 

Moura Filho - Data de publicação: 09/07/2019). Grifei. Rejeito a preliminar. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

vínculo com a Reclamada, bem como, a devolução do valor atualizado de 

R$ 8.601,22 (oito mil seiscentos e um reais e vinte e dois centavos) e 

indenização por danos morais oriundos dos descontos indevidos havidos 

em sua folha de pagamento, por débito desconhecido. Em defesa, a parte 

Reclamada deixou de impugnar especificamente as alegações de fato 

apresentadas pela parte promovente, presumindo-se verdadeiras, nos 

termos do art. 341 do CPC. No presente caso, em face da verossimilhança 

das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação 

de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre as 

partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes 

que pudessem comprovar inequivocamente a origem do débito por 

contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Assim, tem-se que a devolução 

dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento da 

Reclamante e não impugnados pela Reclamada, é medida que se impõe. 

Por fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o 

descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida 

cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, sobretudo diante da 

aquiescência da Reclamante ao longo de 06 (seis) anos, com os 

descontos discutidos. Ainda, ausente a demonstração de dano 

extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Reclamante. Nesse sentido: 

“EMENTA: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DANOS MORAIS. 

INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 

DESCABIMENTO. Dano moral: Caso em que não houve ofensa à direito de 

personalidade e a autora contribuiu para a ocorrência dos fatos, 

caracterizando-se o caso dos autos como mero dissabor, razão pela qual 
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não há se falar em dano moral. Honorários advocatícios: A pequena 

dilação probatória, a inocorrência de audiências e a simplicidade da causa 

posta em julgamento desautorizam a majoração dos honorários fixados na 

sentença. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO”. (TJRS – 1ª CC – APL nº 

70073929119 – rel. Alex Gonzalez Custodio – j. em 29/08/2017). Ante o 

exposto, rejeito a preliminar, e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência de 

relação contratual entre as partes; b) condenar a parte Reclamada a 

pagar à Reclamante o valor de R$ 8.601,22 (oito mil seiscentos e um reais 

e vinte e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) 

desde a citação e c) indeferir o pedido de indenização por danos morais, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011979-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEDROSA RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS OAB - MT26144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011979-92.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SANDRA PEDROSA RODRIGUES DE PAULA REQUERIDO: CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Inexiste pagamento de custas em 

primeiro grau no rito dos Juizados Especiais, salvo em casos decorrentes 

da litigância de má-fé. - DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. Deixo de acolher a preliminar de incompetência deste juízo em 

razão da necessidade de realização de perícia, visto que as provas 

produzidas nos autos são suficientes para julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. - DA CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A tutela jurisdicional não está 

condicionada ao ingresso anterior nas vias administrativas ou ao 

esgotamento dos demais meios extrajudiciais de solução de conflito. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a interrupção dos descontos 

realizados na sua conta, pelo Reclamado, relativos ao contrato de 

empréstimo n° 095010391665, porquanto não autorizado, bem como, a 

devolução em dobro dos valores já descontados e indenização por danos 

morais. Em defesa, a parte Reclamada defende a legalidade dos 

descontos, sustentando a contratação do empréstimo sob o n° 

095010391665, pela Reclamante, via aplicativo. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, 

vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

origem do débito relativo ao contrato n° 095010391665, nos termos do art. 

373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Registro que o próprio 

Reclamado informa que a contratação de empréstimo via aplicativo exige, 

para a sua concretização, o envio de documentação pessoal, além da 

colheita da impressão digital do cliente, no entanto, não apresenta nenhum 

dos referidos elementos de prova, ilustrando a contratação do empréstimo 

por parte da Reclamante. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador 

do serviço e, se não a produzir, será responsabilizado. Assim, devida a 

restituição dos valores indevidamente descontados da conta da 

Reclamante, relativos ao contrato de empréstimo n° 095010391665, 

incidindo as regras da dobra em razão da ilicitude da cobrança, nos 

termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Por fim, embora o fato 

reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou 

dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em 

dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à 

honra subjetiva da parte Reclamante, cuja demonstração se exige por não 

ser o caso de dano presumido. Nesse sentido: “EMENTA: AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. I. Havendo alegação de cobrança indevida por serviço 

não contratado, em relação de consumo, via de regra, incumbe à ré fazer 

prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autora, ônus não desincumbido no caso dos autos, pois deixou de 

comprovar a solicitação, contratação ou utilização dos serviços cobrados 

indevidamente. Assim, imperiosa é a manutenção da sentença que 

declarou a inexigibilidade dos serviços e débitos cobrados indevidamente. 

II. Os valores exigidos indevidamente pela ré e pagos pela autora deverão 

ser repetidos em dobro, na forma do artigo 42 , parágrafo único , do 

Código de Defesa do Consumidor , pois houve cobrança indevida de 

serviço diverso do contratado e o fornecedor não comprovou hipótese de 

engano justificável. III. A cobrança por serviços não contratados, por si 

só, não enseja condenação à indenização por danos morais. In casu, não 

verificada lesão ao direito de personalidade da autora. IV. Sucumbência 

redimensionada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS – 

17ª CC - AC nº 70080805104, Décima – Rel.: Liege Puricelli Pires – j. em 

18/04/2019). Grifei. Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para: a) determinar a interrupção dos descontos relativos ao 

contrato nº 095010391665, da conta bancária de titularidade da 
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Reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa simples no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) condenar a parte Reclamada a 

restituir à Reclamante, a título de indenização por danos materiais, em 

dobro, os valores indevidamente descontados da sua conta corrente, 

relacionados ao contrato nº 095010391665, a serem apurados em fase de 

cumprimento de sentença, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. 

e correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso; e, c) 

indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038592-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1038592-29.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROGERIO BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO (ID. 28135108) mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas 

as decisões antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013476-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO LOPES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013476-44.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARINO LOPES DE CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi 

surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC por dívida 

que alega ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada apresenta 

gravação de áudio ilustrando ligação mantida com a Reclamante, a 

justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, sem resistência 

pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA. A carta de preposição apresentada 

pela Reclamada atende devidamente aos requisitos exigidos pela Lei nº 

9.099/95, não restando configurado defeito na representação da parte 

Reclamada. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito junto a 

Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e indenização 

por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em contestação, 

ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte 

Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, limitando-se a sustentar a ilegalidade da prova, o que não prospera, 

porquanto plenamente admitida em direito. De outro lado, a propositura de 

reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), 

sabendo ser devedor, para, com sorte, alcançar condenação em dano 

moral (busca pela indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica 

caracterizadora da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e 

V, do CPC). Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao 

benefício da justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento 

da pena de litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse 

entendimento já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da 

pena de litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A 

justiça gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao 

ajuizamento de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que 

representa verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia 

incentivando o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 
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às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a 

litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa 

de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013927-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INES FERREIRA GANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APICE ASSESSORIA ECONOMICA E CONTABIL LTDA - ME (REQUERIDO)

JOTA IMÓVEIS (REQUERIDO)

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013927-69.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

INES FERREIRA GANDES REQUERIDO: JOSE ALVES DE OLIVEIRA, APICE 

ASSESSORIA ECONOMICA E CONTABIL LTDA - ME, JOTA IMÓVEIS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - Da 

desistência da ação em relação ao 1º Reclamado. A parte Reclamante 

apresentou pedido de desistência da ação, demonstrando desinteresse no 

prosseguimento da Reclamação em relação ao 1º Reclamado. Assim, 

HOMOLOGO a desistência, extinguindo o feito sem julgamento de mérito 

em relação ao 1º Reclamado, devendo prosseguir em relação aos demais 

demandados. - Da revelia. As partes Reclamadas, apesar de devidamente 

citadas, deixaram de comparecer na audiência de conciliação, razão pela 

qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço os efeitos da 

revelia. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: "(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento." (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A parte 

Reclamante afirma ser credora das partes Reclamadas, no valor 

atualizado de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), referente a 

acordo firmado entre as partes, para quitação de débito condominial. 

Preleciona o artigo 20, da Lei nº 9.099/95 que: "Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz." Assim, uma vez 

comprovado documentalmente pela parte Autora a subsistência da dívida 

(petição inicial e documentos), cumpria às partes Reclamadas a 

provocação do contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que 

não se verificou no caso, devendo, portanto, o pedido ser julgado 

procedente. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência em relação ao 1º 

Reclamado e, em consequência, JULGO EXTINTA a ação sem julgamento 

de mérito, reconheço a revelia das 2ª e 3ª Reclamadas e, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC c.c art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço os efeitos 

da revelia e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar as 2ª e 

3ª Reclamadas, solidariamente, a pagar à parte Reclamante a importância 

de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), acrescida de juros de 1% 

(um por cento) a.m. e correção monetária (INPC), a partir do vencimento da 

obrigação, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013934-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. N. (REQUERENTE)

AZIZE SASSINE GHAJAR (REQUERENTE)

ALBERTO NAJJAR (REQUERENTE)

E. N. (REQUERENTE)

B. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013934-61.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALBERTO NAJJAR, AZIZE SASSINE GHAJAR, L. G. N., B. N., E. N. 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório. Noticiam as partes Reclamantes, em síntese: - que 

contrataram da Reclamada voo com destino a Nova Iorque, com ida em 

12/07/19 e retorno em 28/07/19, e escalas em Brasília e Orlando; - que em 

15/06/19 foi comunicada alteração do itinerário tanto do voo de ida como 

de retorno; - que a alteração do voo de ida resultou no prolongamento da 

viagem, ocasionando a perda de uma diária de hospedagem previamente 

reservada, bem como, em despesas com o deslocamento entre os 

aeroportos de Congonhas e Guarulhos, além de despesas com 

alimentação, requerendo, por isso, indenização por danos materiais no 

valor de R$ 1.752,66 (hum mil, setecentos e cinquenta e dois reais e 

sessenta e seis centavos) e morais. Em defesa, a parte Reclamada 
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sustenta: - que a alteração do itinerário decorreu da necessidade de 

suspender as atividades com as aeronaves inicialmente alocadas para a 

realização dos voos; - que as partes Reclamantes anuíram com as 

alterações realizadas, optando por não realizar o cancelamento, pugnando 

pelo indeferimento do pleito. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminar. - DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. 

Consoante o disposto no art. 8º, caput, da Lei nº 9.099/95, o incapaz não 

pode ser parte no processo sob o rito dos Juizados Especiais, situação 

que impõe a extinção do feito, sem julgamento de mérito, no tocante aos 

3º, 4º e 5º Reclamantes. Nesse sentido: “EMENTA: AUTOR MENOR, 

ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, REPRESENTADO POR SUA GENITORA. 

IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. 1. O art. 8º , caput, da Lei nº 9099 /95, aplicável 

subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do 

art. 27 da Lei nº 12.153 /09, dispõe que não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil . 2. No caso concreto, o autor, menor absolutamente 

incapaz, está representado por sua genitora, situação vedada no âmbito 

dos Juizados Especiais. 3. Portanto, impõe-se a declaração da 

incompetência absoluta do JEFAZ para processar e julgar a ação principal. 

DECLINADA A COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. RECURSO INOMINADO 

PREJUDICADO. UNÂNIME”. (TJRS – 3ª T – RI nº 71008325524 – rel. Alan 

Tadeu Soares Delabary Junior – j. em 28/03/2019). Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No caso, verifico que a alteração da data do voo originalmente 

contratado entre as partes foi informada aos Reclamantes com 

antecedência de aproximadamente 01 (um) mês, a qual foi aceita pelas 

partes Reclamantes, desconsiderando a opção de cancelamento do voo e 

reembolso integral dos valores despendidos, em consonância com o 

disposto no §1º, do art. 12 da Res. 400/2016 da ANAC. Assim, não se 

constata nenhuma ofensa aos direitos da personalidade das partes 

Reclamante, sobretudo porque não há notícias de que a programação da 

viagem foi prejudicada pela postergação do voo, não havendo que se falar 

em indenização por danos morais. Nesse sentido: “EMENTA: ALTERAÇÃO 

DE VOO. COMUNICAÇÃO. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA. DANOS MORAIS. 

NÃO CABIMENTO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa 

serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão 

indenizatória por danos morais em razão de alteração de voo que foi 

previamente informada pela companhia aérea. Recurso da autora visando 

à reforma da sentença de improcedência do pedido. 2 - Transporte aéreo. 

Alteração de voo. Comunicação prévia. Na forma do art. 12 da Resolução 

400 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo 

transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente 

contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência 

mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo ser oportunizado ao 

consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago. No caso 

em exame, a autora foi comunicada acerca da alteração do voo em 

15/11/2018 (ID. 8357601), ou seja, com mais de 15 (quinze) dias de 

antecedência, e anuiu com a mudança proposta pela companhia. Logo, 

atendidas as disposições da norma de regência pela transportadora, não 

há que se falar em defeito na prestação do serviço. 3 - Responsabilidade 

civil. Danos morais. Sem demonstração de lesão de direitos da 

personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. Os 

dissabores e angústias próprios da complexidade da vida moderna e das 

imprevisões das relações cotidianas, por si sós, não geram reflexos no 

âmbito da responsabilidade civil. Dessarte, descabe o pleito indenizatório 

(Acórdão n.1110721, 07000694420188070016, Relator: FABRÍCIO 

FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios 

fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas 

processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a 

ausência de contrarrazões.” (TJ-DF – 1ª TR - RI 

0755079-73.2018.8.07.0016 – Rel.ª: Gabriela Jardom Guimarães de Faria – 

J. em 13/06/19). Grifei. No entanto, não se pode olvidar que as despesas 

com alimentação, deslocamento entre aeroporto e diária perdida de hotel, 

comprovadamente no valor de R$ 1.752,66 (um mil, setecentos e 

cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) devem ser 

integralmente ressarcidas pela Reclamada, já que a elas deu causa e fugiu 

da programação feita pelas partes Reclamantes, quando da aquisição das 

passagens, tratando-se de situação não limitada pelo Dec. 5.910/2006. 

Isto posto, com fulcro no art. 8º, caput, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o 

feito, sem julgamento de mérito, em relação aos 3º, 4º e 5º Reclamantes e, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial, para: a) condenar a Reclamada a pagar aos Reclamantes 

o valor de R$ 1.752,66 (um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e 

sessenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) 

desde a citação; b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010830-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010830-61.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO – COMPLEXIDADE DA CAUSA. Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência deste juízo, em razão da necessidade de realização de 

perícia, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para 

julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 
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como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de nulidade das 

cobranças de multa de fidelização e de débito residual relativas a contrato 

de prestação de serviço de internet rescindido por inadimplência da 

Reclamada, bem como indenização por danos morais. No caso, a parte 

Reclamante não comprovou, e seria sua incumbência, nos termos do art. 

373, I, do CPC, que a rescisão do contrato se deu por inadimplência da 

Reclamada, inexistindo prova mínima da falha na prestação do serviço 

contratado. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da 

verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova 

documental. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, 

necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é 

absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso. Portanto, 

não havendo demonstração efetiva de que a rescisão contratual se deu 

por inadimplência da Reclamada, não há que se falar falha na prestação 

do serviço pela demandada, porquanto não presumida. Isto posto, rejeito a 

preliminar e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Por decorrência lógica, revogo os efeitos decisão antecipatória (id. 

24652560). Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013711-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL JULIO MARTINS (REQUERIDO)

PAULA FRANCINE MARTINS GREFF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013711-11.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: PAULA FRANCINE 

MARTINS GREFF, MIGUEL JULIO MARTINS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. - Da revelia. As partes Reclamadas, apesar de 

devidamente citadas, deixaram de comparecer na audiência de 

conciliação, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

reconheço os efeitos da revelia. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: "(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento." (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante afirma ser credora das partes Reclamadas, no 

valor atualizado de R$ 3.256,74 (três mil, duzentos e cinquenta e seis 

reais e setenta e quatro centavos), referente às parcelas do contrato de 

prestação de serviços fotográficos firmado entre as partes. Preleciona o 

artigo 20, da Lei nº 9.099/95 que: "Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz." Assim, uma vez comprovado 

documentalmente pela parte Autora a subsistência da dívida (petição inicial 

e documentos), cumpria às partes Reclamadas a provocação do 

contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não se verificou 

no caso, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC c.c art. 20 da Lei nº 

9.099/95, reconheço os efeitos da revelia e JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar as partes Reclamadas, solidariamente, a pagar à 

parte Reclamante a importância de R$ 3.256,74 (três mil, duzentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), acrescida de juros de 

1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC), a partir da citação, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013790-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNI PEREIRA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013790-87.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAYANNI PEREIRA CAMPOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. 

Apresentado contrato em contestação, sobre o qual nega a parte 

Reclamante a legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, 

indispensável a realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 

e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013517-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIL SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013517-11.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROZENIL SOARES DE LIMA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A PROJETO 

DE SENTENÇA. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória inclusive com pedido de julgamento pelas partes. Deste modo, 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. O fato, suspensão do 

fornecimento de água na residência da parte Reclamante, por mais de 24 

(vinte e quatro) horas, é reconhecido pela própria Reclamada. Do mesmo 

modo, incontroversa a ausência de justificativa para tal ocorrência, 

tornando verossímeis as alegações iniciais. Na hipótese, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. Por fim, no caso concreto, o 

fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe 

de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da 

demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, 

sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Nesse sentido: 

“Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. 

FALTA DE ÁGUA. dever de indenizar CONFIGURADO. quantum. 

MAJORAÇÃO. Sendo incontroverso o defeito na prestação de serviço de 

fornecimento de água, trata-se de dano moral in re ipsa. O valor do dano 

moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em 

direito da personalidade e com atenção aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Majoração do quantum.” (TJ-RS – 

10ª CC – APL nº 0188007-39.2018.8.21.7000 – Rel.ª Catarina Rita Krieger 

Martins – j. em 25/10/2018). Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) reconhecer o fato descrito na petição inicial como má 

prestação de serviço; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e 

correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); c) 

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser 

dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013761-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013761-37.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Apresentado 

contratos em contestação e cópia dos documentos pessoais, sobre os 

quais nega a parte Reclamante a legitimidade da sua confecção, 
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conclui-se que a causa em exame ostenta complexidade em razão da 

prova pois, para o seu desate, indispensável a realização de perícia, na 

forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

dos Juizados Especiais, consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. 

Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente 

feito, extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013275-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAUZIRA ARAUJO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013275-52.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NAUZIRA ARAUJO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Preliminares. - DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS 

PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação se encontra 

devidamente instruída com os documentos necessários para o deslinde do 

feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa objeto de 

discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do extrato de 

negativação oficialmente expedido pelo SCPC para tal fim, tampouco de 

comprovante de endereço em nome próprio. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito, bem 

como a baixa da negativação decorrente e indenização por danos morais, 

por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte Reclamada 

sustenta a legalidade do débito, todavia, não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito defendido. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, 

vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

origem do débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos 

ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, 

assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...). Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia. Nesse contexto, é necessário frisar que a 

parte Reclamada questiona o comprovante de endereço apresentado pela 

parte Reclamante, no entanto, não apresenta contraprova demonstrando 

que a UC que originou o débito discutido encontra-se em endereço diverso 

do indicado na petição inicial, inexistindo controvérsia acerca do endereço 

da demandante. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, rejeito prejudicial de 

mérito, bem como, as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 129,82 (cento e vinte e nove reais e 

oitenta e dois centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de 
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condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013730-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLOVIS PEZZIN DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013730-17.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA 

- EPP REQUERIDO: JOSE CLOVIS PEZZIN DE ALMEIDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. - Da revelia. A parte Reclamada, 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer na audiência de 

conciliação, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

reconheço os efeitos da revelia. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: "(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento." (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante afirma ser credora da parte Reclamada, no 

valor atualizado de R$ 6.396,85 (seis mil trezentos e noventa e seis reais 

e oitenta e cinco centavos), referente às parcelas do contrato de 

prestação de serviços de viagens firmado entre as partes. Preleciona o 

artigo 20, da Lei nº 9.099/95 que: "Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz." Assim, uma vez comprovado 

documentalmente pela parte Autora a subsistência da dívida (petição inicial 

e documentos), cumpria à parte Reclamada a provocação do contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não se verificou no caso, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC c.c art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

reconheço os efeitos da revelia e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

para condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante a 

importância de R$ 6.396,85 (seis mil trezentos e noventa e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), acrescida de juros de 1% (um por cento) a.m. e 

correção monetária (INPC), a partir da citação, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013188-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SHIGUERU SHIBASAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013188-96.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WASHINGTON SHIGUERU SHIBASAKI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em síntese: - que em 

razão de queda de energia ocorrida em 18/10/18, na sua residência, sob a 

UC nº 1207937, foram diversos danificados equipamentos eletrônicos, 

resultando em danos no valor total de R$ 6.318,17 (seis mil, trezentos e 

dezoito reais e dezessete centavos); - que não houve ressarcimento pela 

Reclamada, requerendo, por isso, indenização pelos danos materiais e 

morais. Em defesa, a Reclamada sustenta: - que o ressarcimento das 

lâmpadas e nobreak danificados já deferido e providenciado, assim como 

foi deferido o ressarcimento da geladeira danificada; - que o 

ressarcimento dos demais itens foi indeferido por falta de documentação, 

pugnando pelo indeferimento do pleito. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 
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PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Demonstrado pela parte Reclamante a danificação de aparelhos 

eletrônicos, em razão da queda de energia elétrica ocorrida em sua UC 

(18/10/2018), apresentando, inclusive, laudo técnico e orçamentos/notas 

fiscais do conserto dos bens danificados, bem como, a solicitações de 

atendimento junto à Empresa Reclamada. Em contestação, a parte 

Reclamada reconhece os danos oriundos da queda de energia elétrica 

ocorrida da UC do Reclamante, no entanto, não comprova a devida 

reparação, inexistindo demonstração do ressarcimento que alega ter 

realizado. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha 

na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Restou incontroversa a falha na prestação dos serviços 

da Empresa Reclamada, uma vez que ao consumidor é impossível 

comprovar no sistema de distribuição de energia a ocorrência da 

descarga elétrica e muito menos as oscilações de tensão, restando à 

Reclamada a demonstração da sua não ocorrência e, se ocorrida, a não 

relação com o estrago do aparelho eletrônico. No caso, caracterizado está 

o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Nesse sentido: 

“EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de indenização 

securitária - Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor que foi 

indenizado – Petição inicial suficientemente instruída com a documentação 

indispensável – Danos sofridos por consumidor da concessionária ré 

oriundos de queima de aparelhos eletrônicos por pico de energia e 

descarga atmosférica (queda de raios) - Previsibilidade de ocorrência de 

descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia 

elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos 

equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade 

desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade 

objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) - 

Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica 

bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada 

pela concessionária - Ressarcimento comprovado do dano material pela 

autora ao consumidor - Procedência mantida - Recurso improvido”. (TJ-SP 

– APL 1007438-26.2018.8.26.0068 – Rel. Correa Lima – j. em 02/09/2019). 

Quanto aos danos materiais, verifico a demonstração de prejuízos 

apurados em R$ 4.233,17 (quatro mil, duzentos e trinta e três reais e 

dezessete centavos), consoante indicado nos orçamentos/notas fiscais 

de conserto apresentados pelo Reclamante. No que se refere aos 

equipamentos que foram permanentemente danificados (adega e telefones 

sem fio), inexistindo prova do valor despendido pelo Reclamante na sua 

aquisição e do estado de conservação do bem, quando do seu 

perecimento, prejudicada está a mensuração do dano suportado pelo 

Autor, neste particular. A injustificada resistência da Empresa Reclamada 

em solucionar o problema extrapola o mero dissabor e constitui verdadeira 

angústia ao consumidor que, no caso, reconheço como dano moral. O 

dano moral, valorando as condições do caso concreto, deve permanecer 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para condenar a Reclamada: a) a restituir à parte Reclamante o 

valor de R$ 4.233,17 (quatro mil, duzentos e trinta e três reais e dezessete 

centavos), a título de indenização por dano material, corrigidos 

monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, 

contados da citação válida; b) ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, 

correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); c) 

tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser 

dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012262-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOMINGAS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012262-18.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSANGELA DOMINGAS DO PRADO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 
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origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a devolução em dobro do valor pago 

por serviço de SMS, não prestado regularmente, bem como, indenização 

por danos morais decorrentes. Ocorre que inexiste nos autos 

demonstração mínima da sustentada falha na prestação do serviço de 

SMS, por parte da demandada, pois não foi produzido qualquer elemento 

de prova capaz de ilustrar, inequivocamente, que as mensagens enviadas 

pela Reclamante, via SMS, não são recebidas pelo seu destinatário, tal 

como afirmado, ônus que incumbia à Reclamante, por ser fato constitutivo 

de direito, consoante disposto no art. 373, I, do CPC. Ademais, não foi 

indicado sequer o valor pago pelo serviço tido como defeituoso, de modo 

que o pedido de repetição de indébito, vertido na petição inicial, revela-se 

genérico, não admissível nesta demanda. Ainda que se considere a 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 

demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso 

concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Assim, tem-se que ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Nesse sentido: “Ementa: 

PROBLEMAS DE ACESSO À INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

373 , I , DO CPC . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE 

ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. 1. Narra a autora que é portadora 

da linha móvel pré-paga de nº (54) 9.9986.5186. Aduz que passou dias 

sem conseguir ter acesso à internet em seu aparelho celular. Alega que 

utiliza a internet como método de trabalho, tendo em vista ser proprietária 

da empresa Vó Araci Bordados. Postula indenização por danos materiais 

e morais. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Analisando o 

conjunto probatório coligido ao feito, verifica-se que a falha no sinal de 

internet não restou demonstrada, portanto, cabia à parte autora trazer a 

prova mínima de fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se 

desincumbiu (artigo 373 , inciso I , do CPC ). 4. Cumpre ressaltar que a 

autora sequer juntou aos autos fatura de telefone, tampouco comprovou 

que possuía créditos para utilizar o serviço, tendo em vista tratar-se de 

linha móvel pré-paga. 5. Por sua vez, a demandada, comprovou que 

disponibiliza a cobertura do sinal de... internet no endereço residencial da 

autora, conforme informação constante no site da Operadora (fl. 70). 6. 

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, considerando 

que diante das provas carreadas aos autos, o feito encontra-se apto para 

julgamento. Aliás, em nenhum momento, a não ser o recurso, a parte 

postulou a apresentação das gravações pela parte ré. 7. No que atine aos 

danos morais, entende-se que não restaram caracterizados, já que a 

autora não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da 

sua personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de 

mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, 

salvo em situações excepcionais.” (TJ-RS - Recurso Cível 71007380041 - 

Data de publicação: 26/07/2018 – Relator: Fabio Vieira Heerdt). Isto posto, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012516-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012516-88.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN REQUERIDO: ELO SERVICOS S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade 

passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer 

dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, 

de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os 

prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. É uníssono o 

entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 7, 

parágrafo único, 14 e 18, expressamente estabelece a responsabilidade 

solidária e objetiva entre todos os integrantes da cadeia negocial, 

consubstanciado na Teoria do Risco do Empreendimento. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR RESTOU 

IMPOSSIBILITADO DE USO DO CARTÃO, POIS BLOQUEADO. SEGUE 

AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO 

CARTÃO DE CRÉDITO. CONSOLIDADO O ENTENDIMENTO SOBRE A 

LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA 

DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO PELOS DANOS 

DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS TERMOS DO 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DE Nº 71006816102. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FALTA DE INFORMAÇÃO 

ADEQUADA) QUE GEROU NO CASO CONCRETO DANOS MORAIS. 

BLOQUEIO SEM AVISO PRÉVIO DO MOTIVO (SEGURANÇA). QUANTUM 

FIXADO EM R$ 2.5000,00, MANTIDO. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS”. (TJ-RS – 1 T – RI nº 

71008483505 – rel.ª Fabiana Zilles – j. em: 30-04-2019). Grifei. Rejeito, 

portanto, a preliminar suscitada pela Reclamada, porquanto integrante da 

cadeia de fornecimento e, inclusive, auferindo lucro com a atividade. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 482 de 744



a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a reparação pelos danos morais 

oriundos de recusa indevida do cartão de crédito. Em defesa, a parte 

Reclamada atribui a responsabilidade pelos fatos narrados na petição 

inicial à instituição financeira responsável pela emissão do cartão de 

crédito. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é 

objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na 

prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que 

se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se 

verificou no presente caso. Verifico que a ausência de autorização de 

uso do cartão de crédito do Reclamante, sem prévia comunicação, 

tampouco apresentação de justificativa, configura abuso de direito, 

sobretudo porque não demonstrada disposição expressa no contrato 

firmado entre as partes, autorizando tal medida. Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Portanto, verifico a 

ocorrência de falha na prestação do serviço, pelo Reclamado. Nesse 

sentido: “EMENTA: CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO ABRUPTO. IMPOSSIBILIDADE DE USO. 

AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS. DANOS MORAIS.FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO CONFIGURADA. Há falha na prestação do serviço quando a 

instituição financeira bloqueia cartão de crédito de forma indevida e 

abrupta, sem a adoção de procedimentos para liberação da moeda 

plástica ou oferecimento de alternativas paliativas prévias à cessação do 

crédito do cliente, que se encontrava sem papel moeda em quantidade 

suficiente e sem outra forma eficaz de pagamento do combustível que já 

havia sido lançado no tanque do seu veículo.PRESSUPOSTOS PARA 

CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL 

CONFIGURADO.São pressupostos da caracterização de dano moral a 

comprovação da ocorrência do dano, a ilicitude da conduta e o nexo de 

causalidade entre o agir do réu e o prejuízo causado à vítima. Requisitos 

plenamente configurados na espécie, reconhecendo-se a 

responsabilidade civil das rés em compensar o dano moral sofrido. É 

indiscutível que a parte autora suportou aborrecimentos e dissabores 

decorrentes do bloqueio infundado do cartão de crédito oferecido pelo 

demandado, restando caracterizada a atuação antijurídica por parte da 

instituição financeira na vida privada do consumidor, em razão dos 

transtornos infligidos à sua esfera privada, não lhe deixando alternativas 

senão a solução judicial.QUANTUM INDENIZATÓRIODe acordo com 

abalizada doutrina, o quantum indenizatório deve ser arbitrado a partir de 

um sistema bifásico, em que primeiramente fixa-se o valor básico ou inicial 

da indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em 

conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria 

(grupo de casos). Em um segundo momento, deve-se considerar as 

características do caso concreto, levando em conta suas peculiaridades. 

Caso dos autos em que arbitrada a indenização em R$ 6.000,00, levando 

em conta referidos parâmetros e as particularidades do caso 

concreto.APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS – 23ª CC – APL nº 70082965658 

– rel. Ana Paula Dalbosco – j. em 29/10/19). Grifei. O fato descrito na inicial 

supera o mero aborrecimento, sendo de amplo conhecimento da parte 

Reclamada o dever de informação e boa-fé na execução dos seus 

contratos, causando evidente constrangimento à parte Reclamante, ao 

restringir inesperadamente o uso de bem essencial à vida moderna. Sendo 

assim, reconheço o dano moral e, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, rejeito 

a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a parte 

Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de dano moral, com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a 

citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento; b) tratando-se 

de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013608-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013608-04.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Antes de enfrentar o mérito, necessário o 

registro de que as demandas que envolvem discussão sobre consumo de 

energia elétrica, apesar de evidente a necessidade de perícia, 

especialmente para se estabelecer, com segurança, as questões 

atinentes ao correto fornecimento do serviço e a quantidade exata de 

consumo com a incidência das consequências daí derivadas (sistema de 

bandeiras, multas, etc.), as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, 

determinam que o juízo deve utilizar-se de “outros meios de prova” à 

solução do conflito, para fixação “virtual” de eventual consumo. 

Preliminares. - DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Como visto, a presente 

preliminar não deve prosperar, reiterando-se, por desnecessária 

redundância, o fundamento acima exposto. - DA CARÊNCIA DA AÇÃO - 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A presente preliminar se confunde com o 

mérito e com ele será analisada. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, 

inclusive com pedido de julgamento pelas partes. Deste modo, pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. A pretensão revisional da parte 

Reclamante em relação à fatura vencida em 03/10/2019, no valor de R$ 

690,51 (seiscentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), relativa 

ao consumo apurado em setembro/2019 na UC 6/346262-9, funda-se no 

inconformismo em relação à média de consumo. Em defesa, a parte 

Reclamada limita-se a afirmar que a cobrança realizada reflete leitura de 

efetivo consumo de energia elétrica, não demonstrando o laudo de vistoria 

que alega ter realizado. No presente caso, em face da verossimilhança 
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das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a 

inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela (id. 

25396676). Verifica-se, do histórico de consumo apresentado junto à 

peça contestatória (id. 27275089) e da fatura reclamada (id. 27275291), 

que a média de consumo no período de 6 (seis) meses anteriores à fatura 

questionada (março/2019 a agosto/2019) é de 362 kWh, ou seja, 

evidentemente discrepante do faturamento apurado no mês de 

setembro/2019 (678 kWh), a corroborar a desproporcionalidade da 

cobrança realizada pela Reclamada. Soma-se a tal fato a constatação de 

redução drástica na leitura do consumo de energia nos meses seguintes à 

realização da troca do medidor, atendendo à ordem judicial proferida neste 

feito, indicando consumo de 427 e 523 kWh, nos meses de outubro a 

novembro de 2019, respectivamente, a corroborar o erro na leitura no mês 

de setembro/2019. Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativa a essas 

hipóteses do fornecedor/prestador do serviço e, não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados. Nesse 

sentido: “EMENTA ERRO NA LEITURA DO HIDRÔMETRO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSENCIA DE ERRO 

JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. 

QUANTUM. CARATER PEDAGÓGICO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Tratando-se de sociedade de economia mista prestadora 

da atividade de fornecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário 

no Distrito Federal, a responsabilidade civil é de natureza objetiva, fundada 

no risco da atividade desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir 

acerca da existência de culpa. 2. No caso dos autos, evidencia-se defeito 

no serviço disponibilizado pela ré/apelante, referente ao ato de debitar na 

conta corrente do consumidor fatura com valor bem superior à média do 

que habitualmente era devido em razão de equívoco na leitura do 

hidrômetro. 3. O dano moral é presumido, já que houve indevida devolução 

de cheque, gerando constrangimento e transtorno para a parte emitente 

da cártula. 4. Não se justifica a pretendida redução dos honorários 

advocatícios, já que estes foram fixados em percentual mínimo. 5. Recurso 

desprovido”. (TJ-DF – RApc nº 0706525-38.2017.8.07.0018 – Rel. 

Josaphá Francisco dos Santos – j. em 01/08/2018). Deste modo, 

verificando a média dos últimos 06 (seis) ciclos onde ocorreram efetivas 

leituras de “consumo real lido”, inclusive, sem reclamação noticiada, ou 

seja, no período de março a agosto de 2019, resulta na média de 362 kHw, 

indicando ser bem inferior ao consumo fixado na fatura questionada, 

merecendo, na ausência de outros parâmetros, ser assim ajustada, sem a 

incidência de multa. O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento 

contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo 

falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano 

extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 

15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. 

Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a 

ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento 

de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento 

do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão 

acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões 

recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o 

conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em 

recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, 

de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.” (STJ – 3ª T - 

REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 

02/03/2018). Grifei. Isto posto, rejeito as preliminares e, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 

a) desconstituir a fatura questionada na inicial; b) determinar a Empresa 

Reclamada: b.1) emita refaturamento para o consumo de setembro de 

2019, com fixação de 362 kHw; b.2) sobre a fatura faça incidir os 

consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...), 

da época em que deveria ter sido faturada, excluída a multa; b.3) faça 

correção da fatura, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do 

CTN, contados da data de vencimento; c) indeferir o pedido de 

indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005013-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOURADOS DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES OAB - MG157314 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005013-16.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JAQUELINE DOURADOS DOMINGUES REQUERIDO: AGV BRASIL 

ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em síntese: - que firmou 

plano de seguro veicular com a Reclamada; - que comunicou a Reclamada 

sinistro ocorrido com o seu veículo em 24/06/19, bem como, solicitou a 

cobertura do seguro, para reparação dos danos, cuja franquia é no valor 

de R$ 4.243,25 (quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e 

cinco centavos; - que apresentou orçamentos realizados em empresas 

não conveniadas à Reclamada, contendo valores superiores à franquia; – 

que o veículo foi encaminhado à empresa conveniada à Reclamada, para 

análise; - que, após, a cobertura do seguro lhe foi negada, em razão do 

orçamento apresentado pela empresa conveniada ter sido em valor abaixo 

do valor da franquia; - que realizou a reparação do seu veículo em 

empresa não conveniada, pelo valor de R$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos 

e oitenta reais), requerendo, por isso indenização por danos materiais 

consubstanciados no valor despendido com a reparação dos danos e na 

estimativa de diária com aluguel de veículo substitutivo, além de 

indenização por danos morais. Em defesa, a parte Reclamada sustenta: - 

que o contrato firmado entre as partes não tem natureza de seguro, 

tratando-se de trato firmado com associação sem fins lucrativos; - que 

não houve negativa de cobertura de sinistro, mas recusa da realização da 

reparação na empresa conveniada à Reclamada, por parte da Reclamante, 

diante da apresentação de orçamento em valor abaixo da franquia; - que o 

contrato firmado entre as partes prevê que a indenização por reparação 

realizada em empresa não conveniada à Reclamada não pode superar o 

valor do menor orçamento apresentado por empresa conveniada à 

Reclamada. Apesar de intimada para o ato (id. 26807170), não foi 

apresentada impugnação pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As 
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sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. O caso não versa sobre relação consumerista, 

porquanto consubstanciado em negócio jurídico de natureza civil, motivo 

pelo qual inaplicável o regramento de proteção ao consumidor. Não restou 

comprovada a recusa, por parte da Reclamada, no cumprimento da 

obrigação oriunda do contrato firmado entre as partes, ônus que incumbia 

à Reclamante, por força do disposto no art. 373, I, do CPC, de modo que 

não verificada a prática de ato ilícito, a ensejar a reparação civil. No 

entanto, não se pode olvidar que a parte Reclamante faz jus ao 

ressarcimento das despesas que teve com a reparação do seu veículo em 

empresa não conveniada à Reclamada, no limite do valor indicado no 

menor orçamento realizado pela Reclamada e não impugnado pela 

Reclamante, nos termos do disposto na cláusula 7.2.2 do contrato de id. 

22994282. É certo que o contrato é pacta sunt servanda enquanto não 

verificada situação apta a gerar o desequilíbrio da relação negocial 

mantida entre as partes, o que não se observa no caso. Assim, devido o 

ressarcimento do valor de R$ 3.530,00 (três mil, quinhentos e trinta reais), 

conforme id. 27253972, devendo a diferença do valor despendido com a 

reparação realizada em empresa não conveniada à Reclamada ser arcada 

pela própria Reclamante. Inexistindo prova das despesas com locação de 

veículo substitutivo, sem a qual não há que se falar em dano material, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, para: a) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de 

R$ 3.530,00 (três mil, quinhentos e trinta reais), com juros de 1% (um por 

cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o efetivo desembolso e b) 

indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011605-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SANABRIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SANTOS SILVA OAB - MT26913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011605-76.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RENATO SANABRIA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. - DO 

VALOR DA CAUSA. O valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a título de dano moral (indicação a menor), em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 39/FONAJE, 

remetendo à necessidade de correção, nos termos do art. 292, §3º, do 

mesmo Código, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, 

o valor da causa em R$ 39.520,00 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte 

reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à data 

da distribuição da ação, estando a parte Reclamante representada por 

advogado. - COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

Registro ser entendimento do juízo que a causa, em tese, merece prova 

aprofundada em sede de perícia para fundamentar solução segura e 

estável no tempo, contudo, considerando as reiteradas decisões da Turma 

Recursal/TJMT, admitindo a fixação de consumo de forma “virtual e por 

outros meios de prova”, inclusive proferida nos autos do presente feito, 

não é possível reconhecer a preliminar, motivo pelo qual rejeito. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A pretensão revisional da parte Reclamante em relação à fatura 

relativa ao mês de setembro/2019, no valor de R$ 548,51 (quinhentos e 

quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), com vencimento em 

14/10/2019, funda-se na discrepância com o consumo apurado nos 

meses anteriores. Em defesa, a parte Reclamada defende a regularidade 

do hidrômetro instalado no imóvel da Reclamante, de modo que as 

cobranças realizadas refletem a efetiva leitura de consumo de água. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 25149094). Verifica-se, do 

histórico de leituras apresentado junto à peça contestatória (id. 26697267) 

e da fatura reclamada (id. 26697261), que a média de consumo no período 

de 6 (seis) meses anteriores à fatura questionada (março/2019 a 

agosto/2019) é de 16m³, ou seja, evidentemente discrepante do 

faturamento apurado no mês de setembro (48m³) a corroborar a 

desproporcionalidade da cobrança realizada pela Reclamada. Soma-se a 

tal fato a constatação de redução drástica na leitura do consumo de água 

nos meses seguintes à fatura reclamada, nos meses de outubro/2019 

(18m³) e novembro/2019 (16m³), respectivamente, a corroborar o erro na 

leitura no mês de setembro/2019 (id. 26780330 e 26780333). Na hipótese, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto nos art. 12 e 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, 

deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço e, não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. Nesse sentido: “EMENTA 

ERRO NA LEITURA DO HIDRÔMETRO. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. AUSENCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. CARATER PEDAGÓGICO. 

REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de sociedade de 

economia mista prestadora da atividade de fornecimento de água potável e 

coleta de esgoto sanitário no Distrito Federal, a responsabilidade civil é de 

natureza objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, não se 
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fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 2. No caso 

dos autos, evidencia-se defeito no serviço disponibilizado pela 

ré/apelante, referente ao ato de debitar na conta corrente do consumidor 

fatura com valor bem superior à média do que habitualmente era devido em 

razão de equívoco na leitura do hidrômetro. 3. O dano moral é presumido, 

já que houve indevida devolução de cheque, gerando constrangimento e 

transtorno para a parte emitente da cártula. 4. Não se justifica a pretendida 

redução dos honorários advocatícios, já que estes foram fixados em 

percentual mínimo. 5. Recurso desprovido”. (TJ-DF – RApc nº 

0706525-38.2017.8.07.0018 – Rel. Josaphá Francisco dos Santos – j. em 

01/08/2018). Deste modo, verificando a média dos últimos 06 (seis) ciclos 

onde ocorreram efetivas leituras de “consumo real lido”, inclusive, sem 

reclamação noticiada, ou seja, no período de março/2019 a agosto/2019, 

resulta na média de 16m³, indicando ser bem inferior ao consumo fixado 

na fatura questionada, merecendo, na ausência de outros parâmetros, ser 

assim ajustada, sem a incidência de multa. O fato reconhecido não 

ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações 

da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 

1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete 

em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se 

há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção 

do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no 

restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A 

ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente 

em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de 

declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de 

fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do 

STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o 

fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não 

obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a 

fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos 

causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido 

traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito 

de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que 

caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter 

sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da 

personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral 

indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

provido.” (STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI 

– j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei. Isto posto, rejeito a preliminar e, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) corrigir o valor da causa para R$ 

39.520,00 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais), que deve ser 

alterado no sistema PJe; b) desconstituir a fatura questionada na inicial; c) 

determinar a Empresa Reclamada: c.1) emita refaturamento para o 

consumo de setembro de 2019, com fixação de 16m³; c.2) sobre a fatura 

faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de 

economia, etc...), da época em que deveria ter sido faturada, excluída a 

multa; c.3) faça correção da fatura, monetariamente (INPC), e juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC 

c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento; d) indeferir o 

pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJe. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011765-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS WANDERLEI BARBOZA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA DOS REIS RAIMUNDO OAB - SP324359 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011765-04.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MATHEUS WANDERLEI BARBOZA DE MOURA REQUERIDO: KALUNGA 

COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminar. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. O caso versa 

sobre entrega de produto diverso do adquirido, por parte da Reclamada, 

inexistindo controvérsia acerca de vício de qualidade ou quantidade no 

produto, a justificar a integração da fabricante do produto. Rejeito a 

preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a devolução do valor de R$ 669,00 (seiscentos 

e sessenta e nove reais), pago na aquisição de “Monitor LED 23.6 

widescreen borda ultrafina”, bem como, indenização pelos danos morais 

decorrentes da entrega de produto diverso, a saber: "AOC 24 LCD 

MONITOR”. Em defesa, a parte Reclamada afirma que o produto entregue é 

exatamente o adquirido pelo Reclamante. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da análise do pedido de 

antecipação de tutela (id. 24913353). No caso, verifico que as descrições 

contidas na nota fiscal do produto adquirido são incompatíveis com as 

constantes no produto entregue, a revelar desconformidade entre o bens 

e, por conseguinte, falha na prestação do serviço pela Reclamada. 

Cuida-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador 

do serviço e, não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados a parte Reclamante. Portanto, a devolução integral 

do valor pago pelo produto não entregue com desfazimento do negócio é 

medida escorreita. Nesse sentido: “EMENTA: PRODUTO ADQUIRIDO PELA 

INTERNET. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. AUSÊNCIA DO PRODUTO 
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NO ESTOQUE. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PAGAMENTO 

REALIZADO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONDEM AS RÉS 

SOLIDARIAMENTE POR FAZEREM PARTE DA CADEIA DE 

FORNECEDORES. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 

71006816102. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC . SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-RS – 4ª TR – RI nº 

71007633266 – Rel.ª: Gisele Anne Vieira de Azambuja – J. em 

18/05/2018). Todavia, embora o fato reconhecido seja injusto, não 

ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações 

da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Autora. 

Nesse sentido: “EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. 

ATRASO NA ENTREGA DA MERCADORIA. REMESSA DE PRODUTO 

DIVERSO DO ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS. Embora 

esteja demonstrada a remessa de produto diverso daquele adquirido pela 

autora, bem como do atraso na entrega da mercadoria, o caso sub judice 

limita-se ao mero descumprimento contratual, sendo os transtornos daí 

decorrentes inerentes ao risco de qualquer negócio jurídico, não alçando, 

destarte, a esfera do dano moral puro passível de reparação pecuniária. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. A repetição do indébito é devida na sua forma 

simples, tendo em vista a ausência de comprovação de má-fé da ré, 

requisito indispensável para a restituição em dobro das quantias. 

Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDO”. (TJ-RS – 12ª C. Cível – APL 

nº 70079388310 – Rel.ª: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout – J. em 

30/01/2019). Grifei. Ante o exposto, rejeito a preliminar e, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a 

pretensão contida na inicial, para: a) declarar desfeito o negócio firmado 

entre as partes; b) condenar a Reclamada a devolver ao Reclamante o 

valor de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais), de forma 

simples, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 

1% a.m. e correção monetária (INPC) a partir do desembolso; c) indeferir o 

pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011685-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(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))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011685-40.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCIO JOSE DA SILVA BRITO REQUERIDO: BANCO BMG S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi 

surpreendida com o desconto indevido do valor de R$ 640,19 (seiscentos 

e quarenta reais e dezenove centavos), da sua folha de pagamento, pelo 

Reclamado, por débito desconhecido. Em contestação, a parte Reclamada 

apresenta dois termos de autorização de saque de valores devidamente 

assinados, bem como cópia dos documentos pessoais do Reclamante, a 

justificar a contratação do serviço e respectiva dívida. Em sede de 

impugnação, a parte Reclamante inova os limites objetivos da lide e 

reconhece a existência de relação jurídica entre as partes, passando a 

sustentar a ausência de demonstração da contratação de cartão 

consignado com o Reclamado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução 

da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida pelo Reclamado em contestação, ilustrando a realização 

de empréstimos consignados em folha de pagamento pela parte 

Reclamante, por meio de cartão nº 5135113876679293, demonstra a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer se 

opõe aos documentos colacionados pela Ré, limitando-se a afirmar que 

não contratou cartão junto o Reclamado, deixando de justificar os 

documentos de id. 26401515 e 26401519, nos quais o Reclamante 

expressamente ratifica débitos por meio do cartão BMG CARD nº 

5135113876679293. É importante registrar que caberia a parte Reclamante 

comprovar o adimplemento do seu débito junto à Reclamada, já que 

reconhece a existência de relação obrigacional entre as partes, por se 

tratar de fato constitutivo de direito, consoante disposto no art. 373, I, do 

CPC. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, 

necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é 

absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso. De outro 

lado, a propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade 

em primeiro grau), sabendo ser devedor, para, com sorte, alcançar 

condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra 

verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser 

prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). Desimporta no caso se a 

parte Reclamante tem direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que 

a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé não está 

abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento já foi objeto de enunciado 

do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da 

condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé representa 

completo desvirtuamento da AJG. A justiça gratuita destina-se à isenção 

das despesas necessárias ao ajuizamento de uma ação, não à isenção do 

pagamento de verba que representa verdadeira punição ao litigante 

improbo. No mais, estar-se-ia incentivando o exercício temerário do direito 

de ação. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 

DO CPC. 1. "A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de 

eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por 

conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do 

processo, que sobreleva aos interesses da parte" (AgRg nos EDcl no 
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AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas 

as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, 

não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários 

advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide. 3. A 

intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar 

o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em 

condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às 

partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções 

processuais. 4. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ 

RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Isto posto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a 

litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa 

de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012222-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CAMPOS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012222-36.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CARLOS EDUARDO CAMPOS DA CUNHA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 3, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - 

DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Rejeito a 

preliminar de carência da ação, pois a tutela jurisdicional não está 

condicionada ao ingresso anterior nas vias administrativas ou ao 

esgotamento dos demais meios extrajudiciais de solução de conflito. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débitos junto a Reclamada, bem como indenização por danos morais 

decorrentes de manutenção indevida de negativação lançada em seu 

nome, por débito adimplido. Já a parte Reclamada se limita a sustentar a 

inocorrência de danos morais, reconhecendo a ocorrência de falha 

operacional. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a 

inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela (id. 

25398956). No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e, se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto, é “in re ipsa”, 

ou seja, só a manutenção indevida de negativação já configura dano 

moral. Nesse sentido: “EMENTA: MANUTENÇÃO INDEVIDA DE 

NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. A indevida manutenção 

de negativação após o pagamento do débito dá ensejo a dano moral puro 

por abalo de crédito, modulado, contudo, o valor da indenização, conforme 

as peculiaridades do caso concreto. Recurso provido em parte. Unânime”. 

(TJ-RS – TR – RI nº 71005336128 – rel. João Pedro Cavalli Junior – j. em 

31/10/2016). Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, rejeito a preliminar e, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial, para: a) tornar definitivos os efeitos da decisão 

antecipatória (id. 25398956); b) declarar a inexistência dos débitos entre 

as partes; c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária 

(INPC) a partir desta data; d) tratando-se de condenação por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e e) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019433-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA ODONTOLOGICA SANTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))
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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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019433-26.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLINICA ODONTOLOGICA SANTE LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - DA INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO – COMPLEXIDADE DA CAUSA. Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência deste juízo, em razão da necessidade de realização de 

perícia, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para 

julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos morais 

oriundos da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, no 

curso das atividades profissionais exercidas no seu estabelecimento. Em 

defesa, a parte Reclamada sustenta a ausência de comprovação dos 

fatos narrados na petição inicial. Verifico que a parte Reclamada deixou 

de impugnar especificamente os protocolos de reclamação indicados pela 

Reclamante, registrando a ocorrência da má prestação do serviço, a 

incidir o disposto no art. 341 do CPC. Assim, presume-se verdadeira a 

suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica no 

estabelecimento da Reclamante. De outro lado, a Empresa Reclamada não 

apresentou justificativa plausível para a suspensão, tampouco para a 

demora no restabelecimento do serviço. Considerando o disposto na RN 

nº 414/2010-ANEEL, tem-se que, em situação normal, o prazo de 

adequação do serviço será: “... Art. 31. A ligação da unidade consumidora 

ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os 

prazos máximos a seguir fixados: I – 2 (dois) dias úteis para unidade 

consumidora do grupo B, localizada em área urbana; II – 5 (cinco) dias 

úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural; e III – 

7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A. ...” Tal prazo 

deve servir de baliza para avaliação da prestação do serviço de 

restabelecimento da energia, levando-se em conta a ausência de fator 

externo a dificultar o serviço no momento. Deste modo, considerando o 

prazo decorrido e, ausente qualquer justificativa para a suspensão e 

demora no restabelecimento do serviço, na hipótese, caracterizado está o 

ato ilícito decorrente de má prestação do serviço. No entanto, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra objetiva da parte 

Reclamante, cuja demonstração é imprescindível por se tratar de pessoa 

jurídica. Nesse sentido: “EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

PESSOA JURÍDICA. Ainda que a pessoa jurídica seja passível de sofrer 

lesão de natureza moral, quando abalada a sua reputação e imagem, na 

esteira da Súmula 227 do STJ, no caso concreto não restou comprovado 

que a interrupção do fornecimento de energia elétrica tenha afetado o 

prestígio da requerente perante sua clientela, sendo inviável o 

reconhecimento do pleito indenizatório. Sentença mantida, no ponto. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. O artigo 85, § 2º preceitua 

que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico 

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa. Hipótese em que o parâmetro foi corretamente fixado pela 

magistrada singular considerando o caso concreto. Sentença mantida, no 

ponto. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (TJRS – 10ª CC – APL nº 70080310964 

– rel. Paulo Roberto Lessa Franz – j. em 21/02/2019). Grifei. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer o fato 

descrito na petição inicial como má prestação de serviço; e b) indeferir o 

pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017147-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA SILVA SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONIPARK ESTACIONAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017147-75.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MILTON DA SILVA SCHMITZ REQUERIDO: BONIPARK ESTACIONAMENTO 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar(es). - DA REVELIA. A Empresa 

Reclamada, apesar de devidamente citada em 29/11/2018 (Id nº 

27228504), deixou de comparecer à audiência conciliatória (Id nº 

28318592). A justificativa, posteriormente apresentada (Id nº 28428359), 

foi de que a representante legal da Empresa Reclamada teria sido 

convocada para prestar esclarecimentos junto à DPC, na mesma data e 

em horário próximo. Ocorre que, na documentação acostada, inexiste a 

mencionada “convocação” da Autoridade Policial e muito menos indicação 

de gravidade/urgência/emergência do ato, ou seja, a determinação judicial 

(citação), não se submete a ato administrativo de investigação policial. Em 

sendo o caso, deveria a parte ter solicitado o adiamento do ato 

administrativo policial. Razão pela qual, nos termos do art. 344, do CPC, 

reconheço, no caso, incidente os efeitos da revelia. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Em 

conformidade com o Enunciado 20, do FONAJE, cabe à parte requerida 

comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 
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demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA 

COM PEDIDO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA. 

ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR 

MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS. REEXAME FÁTICO E CONTRATUAL 

DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte já 

decidiu que a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é 

relativa, uma vez que o juiz deve atentar-se para os elementos probatórios 

dos autos, formando livremente sua convicção, para, só então, decidir 

pela procedência ou improcedência do pedido. 2. "A simples interpretação 

de cláusula contratual não enseja recurso especial" (Súmula n. 5/STJ). 3. 

Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória 

(Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – 4ª 

T - AgInt no AREsp 1059688/SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2017/0038897-4 – relª. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI – j. 06/02/2018 – DJe 15/02/2018). Grifei. O fato descrito na 

inicial foi de que a parte Reclamante utilizou dos serviços prestados pela 

Empresa Reclamada (estacionamento privado), no dia 25/10/2019, no 

período entre 15:00 e 17:00 horas, sendo que, ao final, constatou a 

ausência do pneu reserva (estepe) no seu veículo (FORD RANGER, 

ano/mod. 2019/2019, placa QCJ-3089, chassi 8AFAR23L4KJ150985, 

renavam 01208670422). A comprovação de propriedade do veículo e 

respectiva utilização dos serviços vieram acompanhadas da petição inicial 

com documentos suficientes, bem como e especialmente, a indicação do 

valor do bem subtraído no total de R$ 2.912,84 (dois mil novecentos e 

doze reais e oitenta e quatro centavos) (Id nº 26235536). No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, seria o caso de inversão do ônus da prova, cabendo 

à Empresa Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor que resta superada pela ocorrência da revelia. A 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de 

serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que se pudesse 

desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no 

presente caso. Nesse sentido: “Ementa: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE 

DANOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE STEP. VEÍCULO QUE SE 

ENCONTRAVA NO INTERIOR DO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO 

DA PRIMEIRA RÉ E ADMINISTRADO PELA SEGUNDA. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 130 DO STJ. APLICABILIDADE DA TEORIA DA REDUÇÃO DO 

MÓDULO DA PROVA. DEVER DE RESSARCIR. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS – 1ª TR 

- RI nº 0046252-46.2015.8.21.9000 – relª. juíza ANA CLAUDIA CACHAPUZ 

SILVA RAABE - j. 23/02/2016). Grifei. Concluo, portanto, a 

responsabilidade da Empresa Reclamada no evento, no caso decorrente 

da prestação de serviço, resultando no dever de indenizar o prejuízo daí 

decorrente. O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento 

contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo 

falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano 

extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 

15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. 

Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a 

ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento 

de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento 

do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão 

acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões 

recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o 

conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em 

recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, 

de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.” (STJ – 3ª T - 

REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 

02/03/2018). Grifei. Isto posto, nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95 c.c. 

art. 487, inciso I, do CPC, reconheço a revelia da Empresa Reclamada e 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) a título de dano 

material, condena-la a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 2.912,84 

(dois mil novecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), corrigidos 

monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, 

contados da citação válida; e, b) indeferir o pedido de dano moral, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016967-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016967-59.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SANDRA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminar. - DA CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Verifico que a pretensão de obter cobertura, por meio do plano de saúde 

contratado, para a realização de procedimento médico, restou 

voluntariamente atendida no curso da ação, revelando perda do objeto, 

nesse particular. No entanto, remanesce, ainda, o interesse quanto ao 

pedido de indenização pelos danos morais decorrentes da negativa de 

cobertura do tratamento pretendido, de modo que o prosseguimento do 

feito, para apreciação deste pedido, é medida escorreita. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 
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INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais, oriundos da negativa 

indevida de cobertura de tratamento solicitado por seu médico, em 

outubro/2019, para patologias graves manifestadas em seus joelhos. Em 

defesa, a parte Reclamada sustenta que a negativa de cobertura para o 

tratamento solicitado foi motivada pela ausência de apresentação de 

exames médicos atualizados “que justifiquem o procedimento 

considerando ser o visco elástico, um produto de implante, com indicações 

e contraindicações que serão identificadas em exame de imagem, e ser 

um produto com controle de rastreabilidade conforme informações da bula 

e critérios da ANVISA” (sic). Informou, ainda, que, depois de atendida a 

exigência de apresentação de exame atualizado, foi autorizada a 

realização do tratamento médico, pelo plano de saúde, defendendo o 

cumprimento integral do contrato firmado entre as partes e a inexistência 

de ato ilícito. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor 

de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência 

da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta 

feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), 

o que não se verificou no presente caso. A negativa de cobertura de 

atendimento, consubstanciada em exigência de apresentação de 

documentos que justifiquem o pedido, quando não há previsão contratual 

expressa autorizando, configura ato ilícito que afronta os direitos da 

personalidade da Reclamante, a ensejar indenização. É certo que o médico 

é quem deve ter total autonomia para especificar os materiais e 

tratamentos que serão utilizados para a recuperação do paciente, 

considerando as reais necessidades deste e as eventuais peculiaridades 

do caso. Logo cabe ao profissional da medicina escolher os tratamentos a 

serem utilizados, não podendo a operadora de plano de saúde condicionar 

a prestação do seu serviço à comprovação da adequação da 

recomendação médica, por configurar restrição abusiva. Nesse sentido: 

“EMENTA: PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 

DO CPC/2015 . TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO 

MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 

83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial 

pela indicada violação ao artigo 1.022 do do Código de Processo Civil de 

2015 . Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a 

matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que 

emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido 

contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, 

discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram 

submetidas. 2. "À luz do Código de Defesa do Consumidor , devem ser 

reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira 

significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou 

limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. 

limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre 

outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e 

seguro de saúde dos contratantes". (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 

23/11/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de 

saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as 

enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a 

serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (STJ – 4 T - 

AgInt no AREsp 1.014.782/AC - Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma – J. em 17/8/2017 - DJe 28/8/2017). Grifei. Verifico que a negativa 

de cobertura de tratamento médico, por imposição limitativa abusiva, 

afrontou diretamente os direitos da personalidade da Reclamante, 

sobretudo por prolongar indevidamente o estado de dor física suportado 

pela promovente. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, com fulcro no art. 485, VI, do 

CPC, julgo extinto sem julgamento de mérito o pedido de cobertura de 

tratamento médico especificado, e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) condenar a 

Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a 

citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento; b) tratando-se 

de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016434-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ROCHA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016434-03.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOAO PAULO ROCHA DA CONCEICAO REQUERIDO: 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante deixou de comparecer, 

injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de modo que é 

de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na norma do 

art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de 

mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do enunciado nº 28, do FONAJE. Condiciono a 

redistribuição da presente demanda à comprovação do pagamento das 

custas deste feito. Transitado em julgado, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017133-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))
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EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017133-91.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RAPHAEL ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante deixou de 

comparecer, injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de 

modo que é de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na 

norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado nº 28, do FONAJE. 

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do 

pagamento das custas deste feito. Transitado em julgado, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015252-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015252-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSIANE DIAS DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos, a 

parte reclamante deixou de comparecer, injustificadamente, à audiência de 

tentativa de conciliação, de modo que é de rigor decretar a extinção do 

feito. Posto isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito. Condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado nº 28, do FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente 

demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito. Transitado 

em julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014553-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO JUVENAL GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014553-88.2019.8.11.0001 

INTERESSADO: JOSE AUGUSTO JUVENAL GONCALVES REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos, a 

parte reclamante deixou de comparecer, injustificadamente, à audiência de 

tentativa de conciliação, de modo que é de rigor decretar a extinção do 

feito. Posto isso, com fulcro na norma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito. Condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado nº 28, do FONAJE. Condiciono a redistribuição da presente 

demanda à comprovação do pagamento das custas deste feito. Transitado 

em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012394-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA ANETI DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012394-75.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: NILMA ANETI DE SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante deixou de comparecer, 

injustificadamente, à audiência de tentativa de conciliação, de modo que é 

de rigor decretar a extinção do feito. Posto isso, com fulcro na norma do 

art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de 

mérito. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do enunciado nº 28, do FONAJE. Condiciono a 

redistribuição da presente demanda à comprovação do pagamento das 

custas deste feito. Transitado em julgado, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003087-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MANHATTAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA CHUPEL CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003087-97.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MANHATTAN EXECUTADO: TANIA 

MARIA CHUPEL CAVALCANTE Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, da Lei nº 9.099/95. A parte reclamante requereu a desistência da 

ação. É sabido que o pleito de desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implica na extinção do processo sem resolução 

do mérito, conforme disposto no enunciado nº 90, do FONAJE. Dessa 

forma, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008758-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON BRANDAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA LAURA COSTA OAB - MT15928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUGA AUTO PECAS LTDA (REQUERIDO)

VW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008758-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEVERSON BRANDAO COSTA REQUERIDO: GUGA AUTO 

PECAS LTDA, VW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA 

VEICULOS LTDA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020913-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE KELLEN MOLINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020913-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO BORGES DA SILVA REQUERIDO: GLEICE 

KELLEN MOLINA DOS SANTOS Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o 

feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021074-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONCIO MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021074-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ILDEFONCIO MENDES DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos 

e, consequentemente, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021352-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CARMEN DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON DIOGO NUNES LEMES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021352-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITA CARMEN DA SILVA REQUERIDO: ADEMILSON 

DIOGO NUNES LEMES FILHO Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o 

feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017906-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ROSSONI DUARTE COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DIAS MURBACH OAB - PR99511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017906-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANO ROSSONI DUARTE COSTA LIMA REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000816-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO APARECIDO MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSILENE BULHOES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000816-81.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GERALDO APARECIDO MARTINS RODRIGUES REQUERIDO: 

JUSSILENE BULHOES DE OLIVEIRA Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, 

extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015918-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FELIX DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015918-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAELA FELIX DE BARROS REQUERIDO: SKY SERVICOS 

DE BANDA LARGA LTDA. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018082-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE CARBENE DA SILVA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018082-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DENIZE CARBENE DA SILVA DE MIRANDA REQUERIDO: 

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as 

partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, 

consequentemente, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012740-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012740-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCELINA RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o 

feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001338-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGAMI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001338-11.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUSTAVO NOGAMI REQUERIDO: GOL TRANSPORTES 

AEREOS S.A., PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos 

e, consequentemente, extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005397-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005397-76.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE EXECUTADO: FLORAIS 

DO VALLE INCORPORACOES LTDA Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, 

extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021274-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021274-56.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RAIMUNDO LUCAS DA SILVA REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003292-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LECIR VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Expresso NS Transportes Urbanos Ltda (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003292-92.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL LECIR VIEIRA REQUERIDO: EXPRESSO NS 

TRANSPORTES URBANOS LTDA Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38, da Lei nº 9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, 

extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017943-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI ANTONIO LAVRATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017943-66.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: IVONEI ANTONIO LAVRATI REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, extingo o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009322-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON PEREIRA BENEVIDES (REU)

 

PROCESSO n. 1009322-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ 

APARECIDO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FANNIA 

LAIS MARQUES FERRAZ POLO PASSIVO: ADILSON PEREIRA BENEVIDES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009325-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009325-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VIVIANE DE 

BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES RAMOS 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009332-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI ESCANDIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009332-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALDECI 

ESCANDIANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009357-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARCELINO FRUTUOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009357-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARCELINO 

FRUTUOSO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA 

DE JESUS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009361-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR APARECIDO PORTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009361-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIOR 

APARECIDO PORTO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009366-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE VENTURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009366-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE VENTURA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIGUEL ANGELO 

CARROCIA, VICTOR PINHEIRO DA SILVA POLO PASSIVO: SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009375-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA BRAS TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009375-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLEIA BRAS 

TEIXEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011284-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MIRANDA BENCICE OAB - MT25697-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1021679-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS OAB - MT25241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Indefiro, por ora, o pedido de antecipação de expedição de alvará 

judicial. Aguarde-se resposta do ofício encaminhado à Caixa Econômica 

Federal. Após, concluso. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008244-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA REGINA DE SOUZA TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008244-17.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARTHA REGINA DE SOUZA TOLEDO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

juntando aos autos, comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a 

pessoa indicada no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008167-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI OAB - MT0008073A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO POVOAS NETO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008167-08.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI TESTEMUNHA: 

ENIO POVOAS NETO Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome e documentos pessoais, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008345-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008345-54.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI REQUERIDO: 

ALESSANDRO SOARES DE SOUZA Vistos, Cite-se a parte executada, por 

aviso de recebimento, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, 

intime-se o exequente para que proceda à apresentação do original do 

título de crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 

53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006936-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT16068-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VICTOR PARENTE SENA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006936-43.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI EXECUTADO: 

LUIZ VICTOR PARENTE SENA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso 

de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento 
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da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007550-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA JR. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA CLAUDIA BUENO BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007550-48.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOMINGOS SAVIO BRANDAO 

LIMA JR. EXECUTADO: CELIA CLAUDIA BUENO BRANDAO Vistos, Cite-se 

a parte executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) 

três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007565-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DA FARINHA DO SITIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007565-17.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: COMERCIAL SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

EIRELI - ME EXECUTADO: CASA DA FARINHA DO SITIO COMERCIO E 

SERVICOS LTDA - EPP Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, intime-se o 

exequente para que proceda à apresentação do original do título de 

crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º 

da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007908-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIJANE BARROS DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007908-13.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - 

ME EXECUTADO: DEIJANE BARROS DOS REIS Vistos, Cite-se a parte 

executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). 

Efetuada a citação, intime-se o exequente para que proceda à 

apresentação do original do título de crédito à Secretaria do JEC 

(Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008146-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DO HORTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA ROSA SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008146-32.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DO HORTO EXECUTADO: 

CINTIA ROSA SAMPAIO Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008209-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FERNANDES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008209-57.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

BRUNO FERNANDES DA COSTA Vistos, Cite-se a parte executada, por 

aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o 

exequente deverá proceder à entrega do original do título de crédito à 

Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de 

conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008543-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN (EXECUTADO)

ARNI NILVO GRELLMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008543-91.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I EXECUTADO: 

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN, ARNI NILVO GRELLMANN 

Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, para que no 

prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). 

Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente deverá 

proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria deste 

Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, sob 

pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008560-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIDIL MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008560-30.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B EXECUTADO: 

AIDIL MOREIRA DA SILVA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008614-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON DE NOVAES BASTOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008614-93.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: AYRTON DE NOVAES BASTOS JUNIOR Vistos, 

Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, para que no prazo 

de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não 

efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a 

parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do 

CPC). Em caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do 

original do título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do 

FONAJE) até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008621-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO VILELA WILBERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008621-85.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B EXECUTADO: 

EURICO VILELA WILBERT Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008642-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILLA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

LIDIANE PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008642-61.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: 

DENILLA PEREIRA DA SILVA, LIDIANE PEREIRA DE SOUZA Vistos, Cite-se 

a parte executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado 

o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá 

de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). 

Efetuada a citação, intime-se o exequente para que proceda à 

apresentação do original do título de crédito à Secretaria do JEC 

(Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008653-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA PIRES DA CUNHA (EXECUTADO)

NILTON NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008653-90.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I EXECUTADO: 

NILTON NUNES DA SILVA, MARIA CRISTINA PIRES DA CUNHA Vistos, 

Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, para que no prazo 

de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não 

efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a 

parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do 

CPC). Em caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do 

original do título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do 

FONAJE) até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008742-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008742-16.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - 

ME EXECUTADO: VANDERLEIA SILVA Vistos, Cite-se a parte executada, 

por aviso de recebimento, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, 

intime-se o exequente para que proceda à apresentação do original do 

título de crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 

53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008529-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DOS ANJOS CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008529-10.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EDVALDO DOS ANJOS CARNEIRO REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008532-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE CONCEICAO SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE SOUZA OAB - MT25548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008532-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARLENE CONCEICAO SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: 

INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 

ME Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando 

aos autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome 

ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa 

indicada no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002380-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERONIKA DE FREITAS PIEDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002380-95.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VERONIKA DE FREITAS PIEDADE REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Defiro o 

pedido de ID: 29587596 Intima-se a parte promovente para juntar nos 
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autos fatura de energia elétrica do seu endereço residencial (descrito na 

inicial) e prova de seu pagamento dos últimos doze meses, no prazo de 10 

dias. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008580-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008580-21.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RANULFO DE MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos instrumento do mandato e comprovante de 

residência atualizado e em seu próprio nome, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002003-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002003-27.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA MARIA FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Defiro o pedido de ID: 

29607083 Intima-se a parte promovente para juntar nos autos fatura de 

energia elétrica do seu endereço residencial (descrito na inicial) e prova 

de seu pagamento dos últimos doze meses, no prazo de 10 dias. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005214-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CASSIA LIRA AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005214-08.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI EXECUTADO: ANA CASSIA 

LIRA AMORIM DA SILVA Vistos, Diante do retorno dos autos da Turma 

Recursal, intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014952-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CRISTINA GALVAO DA SILVA OAB - MT11808/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014952-20.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ODILSON BISPO DA SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, 

Aguarde-se pelo prazo de 05 dias, nada sendo requerido, arquive-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009068-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILCELIA AGUIAR MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009068-73.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NILCELIA AGUIAR MACHADO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos instrumento do 

mandato, posto que, o documento juntado encontra-se ilegível e juntar aos 

autos cópia do histórico de cobranças/pagamentos da unidade 

consumidora objeto da demanda. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008893-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE LUIZ FERREIRA 05525273438 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL OAB - MT15371/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008893-79.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CARLOS ALEXANDRE LUIZ FERREIRA 05525273438 REU: 

MONTEIRO MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial juntando aos autos o extrato de 

negativação atualizado bem como para que comprove pagamento dos 

débitos descritos na exordial. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009392-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDERSON BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009392-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEANDERSON 

BATISTA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 
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GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009404-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZF DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009404-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO ROSSI 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ROSSI DA SILVA 

POLO PASSIVO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009412-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES MARTINS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009412-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAMIRES 

MARTINS LEAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009425-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO PEDROSO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1009425-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOVELINO 

PEDROSO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO RAMOS 

VARANDA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009439-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEY FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009439-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCINEY 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009448-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009448-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEANE DE 

ARAUJO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009455-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE VINICIUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009455-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE VINICIUS 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021710-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO OAB - MT10253/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)
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Processo n. 1021710-15.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO - MT10253/O , da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 4ª JEC Data: 13/04/2020 Hora: 15:30 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA GARCIA CRIADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000840-12.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT18335/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/04/2020 Hora: 15:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015407-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYANDRA CARLA ANDRADE DOS SANTOS CRUZ (REQUERIDO)

 

Processo n. 1015407-82.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 13/04/2020 Hora: 16:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009548-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA DAYANE JESUS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA OAB - MT24421-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIELLY MAGNO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EMILIA HANNA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009548-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAMELLA 

DAYANE JESUS DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

RODRIGO CORREA DA SILVA POLO PASSIVO: NATIELLY MAGNO DE 

OLIVEIRA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008293-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1008293-58.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARIZA RIVAROLA ROCHA - MS5896-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009560-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE NEVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009560-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGIANE NEVES 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA POLO PASSIVO: CLARO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004807-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004807-65.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O, da data 

redesignada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 08:00 , que será realizada no 
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CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 

44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005272-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO LEITAO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1005272-74.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: ANDRE 

PELLIZZONI VERAS GADELHA - MT18545/O, da data redesignada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

Data: 20/03/2020 Hora: 11:45 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009567-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE NEVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009567-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGIANE NEVES 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA POLO PASSIVO: CLARO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006677-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA PESSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006677-48.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CONCEICAO FABIANE DA SILVA - MT26259/O, da data redesignada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

Data: 20/03/2020 Hora: 15:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007976-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007976-60.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, da data redesignada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 09:15 , que será realizada no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 

44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009579-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERCINEI DIAS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1009579-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BERCINEI DIAS 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011540-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ELPIDIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ARNO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

MARIANA ROMANO RANGEL OAB - SP336333 (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015434-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

PATRICIA GERALDA PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO BATTELLA GOTLIB OAB - SP227548 (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do patrono da parte exequente para manifestar 

acerca dos embargos no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009604-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVEN FORMATURAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009604-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL ROQUE 

SAGIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL ROQUE SAGIN POLO 

PASSIVO: SEVEN FORMATURAS LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009615-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVEN FORMATURAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009615-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL ROQUE 

SAGIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL ROQUE SAGIN POLO 

PASSIVO: SEVEN FORMATURAS LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009621-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAOZITO NASCIMENTO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1009621-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAOZITO 

NASCIMENTO TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEMILA 

BARBOSA TEIXEIRA DIAS POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005251-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO BADOTTI SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DA SILVA PONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT17486/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005251-35.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: BRENO BADOTTI SAMPAIO EXECUTADO: JOSE PAULO DA 

SILVA PONTES Vistos, Expeça-se mandado de penhora e avaliação para 

o veículo objeto da restrição (Id. 29550654). Com espeque no artigo 840, , 

inciso II e parágrafo primeiro, nomeio o reclamante fiel depositário, 

consignando que deverá manter o bem sob sua responsabilidade, zelando 

pela manutenção de seu estado, não podendo transferi-lo a qualquer título, 

o qual deverá assinar o termo de compromisso. Intimem-se. Cumpra-se EM 

REGIME DE PLANTÃO. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009325-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1009325-98.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: VIVIANE DE 

BRITO RECLAMADO(A): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014304-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANELZA DE JESUS ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA OAB - MT25316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1014304-40.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA - MT25316/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/04/2020 Hora: 16:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009637-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL SOUZA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009637-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIKAEL SOUZA 

BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEGNALDO ANTONIO DOS 

SANTOS, WILSON PINHEIRO MEDRADO POLO PASSIVO: MAGAZINE 

LUIZA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009644-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISY GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009644-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELOISY GOMES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021002-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEY NASCIMENTO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1021002-62.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos Advogado das partes, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 13/04/2020 Hora: 16:20 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009646-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009646-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009681-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROEBER WILLER DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009681-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROEBER WILLER 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON JORGE BASILIO DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009707-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA GARCIA CINTRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009707-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDA 

GARCIA CINTRA DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GABRIELA TERRA CYRINEU POLO PASSIVO: FACEBOOK SERVICOS 

ONLINE DO BRASIL LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005251-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO BADOTTI SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DA SILVA PONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT17486/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005251-35.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: BRENO BADOTTI SAMPAIO EXECUTADO: JOSE PAULO DA 

SILVA PONTES DESPACHO Integro o despacho retor para determinar que 

seja feita a REMOÇÃO do bem, e sua posterior entrega ao Reclamante, 

que, friso, nomeio depositário do bem, sob as penas da lei, devendo 

assinar o respectivo compromnisso. Defiro, ainda, se necessário, reforço 

policial para a efetividade da presente decisão. CUIABÁ, 28 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009718-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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MATEUS SOARES DE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1009718-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATEUS 

SOARES DE CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELLA 

FERNANDES MACCARI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005251-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO BADOTTI SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DA SILVA PONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT17486/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 Ofício nº.: 053/2020 CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. AO (A) 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR (A) DD. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA 

MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. Referência: Processo nº 

1005251-35.2019.8.11.0001 Espécie: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: BRENO BADOTTI SAMPAIO 

EXECUTADO: JOSE PAULO DA SILVA PONTES Senhor(a) Comandante : 

Em conformidade com os despachos de ID. 29690716 e 29715527, 

requisito a Vossa Excelência a força policial necessária, a fim de auxiliar 

o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça no cumprimento do mandado expedido nos 

autos do processo em epígrafe. Atenciosamente, RODRIGO MEDEIROS 

CAMPOS Assinado Digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Sede do juízo e 

Informações: 4.º Juizado Especial Cível – Fórum Des. José Vidal, Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, s/n.º, Setor D, Bairro Centro Político 

A d m i n i s t r a t i v o ,  C u i a b á / M T .  C E P : 7 8 0 5 0 - 9 7 0  E m a i l : 

quarto.jec.cuiaba@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009734-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE LANNES DA COSTA (REU)

 

PROCESSO n. 1009734-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEIR 

CORREA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX JOSE SILVA 

POLO PASSIVO: LAERTE LANNES DA COSTA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005057-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULIANA ALVES DE BRITO OAB - MT23040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1005057-98.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

SULIANA ALVES DE BRITO - MT23040/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 14:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008794-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA RODRIGUES STELLE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REU)

 

Procedo a intimação da parte autora para informar endereço da parte 

promovida nesta comarca, a fim de possibilitar o cumprimento da intimação 

em regime de plantão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009738-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TV GAZETA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1009738-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEIR 

CORREA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX JOSE SILVA 

POLO PASSIVO: TV GAZETA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 14953 Nr: 1952-68.2007.811.0072

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelle Ramires Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência 1216-5- Coxipó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Curi - OAB:9600-B, Yaná 

Christina Eubank Gomes Cerqueira - OAB:5495-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Vistos.

Considerando a inexistência de valores nestes autos, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 16908 Nr: 3078-22.2008.811.0072

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelle Ramires Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência 1216-5- Coxipó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelle Ramires Pinto - 

OAB:9944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 Vistos.

Considerando a existência de valores disponíveis no SISCONDJ, intime-se 

o Banco do brasil para informar os dados bancários, no prazo de 05 

(cinco) dias, para fins de expedição de Alvará Judicial em seu favor, 

conforme consta no acórdão de fl. 59.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008334-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO PLINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008334-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ORIVALDO PLINIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos. Tendo sido interposto no prazo legal, tudo 

conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 

9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as contrarrazões, 

ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007336-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIR JOSE SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007336-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALADIR JOSE SAMPAIO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Tendo sido interposto no prazo 

legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei 

nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006657-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THADEU LUIZ MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006657-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THADEU LUIZ MOREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Tendo sido interposto 

no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e parágrafo 

primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006560-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006560-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Tendo sido 

interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42 caput e 

parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. 

Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008571-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ISAAC SOARES 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:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008571-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS ISAAC SOARES SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011123-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE COUTO PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011123-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EUNICE COUTO PEREIRA VIEIRA REQUERIDO: OI S.A 

Vistos. Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42 caput e parágrafo primeiro da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007801-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDYSSON MARQUES LIMA (EXECUTADO)

ANA ELISE ANDRADE PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007801-66.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VILLA JARDIM EXECUTADO: GLEIDYSSON 

MARQUES LIMA, ANA ELISE ANDRADE PEREIRA Vistos, Cite-se a parte 

executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007100-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATHIANNE MARA VINHAL DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIRLEY ADRIELLE ALVES GREGORIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução cumulada com CAUTELAR DE 

ARRESTO ajuizada por TATHIANNE MARA V DE OLIVEIRA SILVA contra 

NIRLEY ADRIELLE ALVES GREGORIO EIRELI, visando o arresto do 

estoque e as instalações física-móveis do comércio indicado na exordial. 

Passo a análise da medida liminar. Analisando os autos, em especial os 

documentos juntados, não verifico a presença dos requisitos legais para a 

concessão da liminar pleiteada, na presente medida de arresto. 

Verifica-se que o contrato firmado entre as partes garantia ao reclamado 

o direito do estoque e das instalações físicas assim que finalizado o 

pagamento. Ocorre que, pelo que consta dos autos, já houve o depósito 

dos bens indicados na exordial, conforme auto de apreensão que consta 

do ID. 29321835. Isto posto, INDEFIRO a medida liminar porque não 

preenchidos os requisitos legais para sua concessão. Assim, prossiga-se 

com a execução. Cite-se a parte executada, por AR, para que no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não 

efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a 

parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do 

CPC). Efetuada a citação, intime-se o exequente para que proceda à 

apresentação do original do título de crédito à Secretaria do JEC 

(Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI MARIA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORHAYNE LUIZA PEREIRA OAB - MT24980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001250-70.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSENI MARIA LOPES DE SOUZA REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A., CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, 

conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, 

com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo anunciado por sentença declarando extinto o processo com 

julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo deverá ser 

informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao arquivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017174-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU OAB - SP139811 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017174-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA REQUERIDO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA 

DE TURISMO E VIAGENS LTDA, ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO 

VIAJANTE, YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. Vistos, Dispensado o 

relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se 

verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no 

art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo 

anunciado por sentença em relação as partes reclamadas CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e M F AGENCIA DE TURISMO 
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E VIAGENS LTDA declarando extinto o processo com julgamento de 

mérito. Eventual inadimplemento do acordo deverá ser informado pela 

parte interessada. Proceda a secretaria do juízo com a exclusão da parte 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e M F AGENCIA 

DE TURISMO E VIAGENS LTDA do polo passivo da demanda. Prossiga-se 

com o feito em relação as reclamadas ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA 

AO VIAJANTE e YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002957-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLLAYNNY KATHYLLY ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002957-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAROLLAYNNY KATHYLLY ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 

38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, 

solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando 

extinto o processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do 

acordo deverá ser informado pela parte interessada. Arquive-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003405-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PIAZZA DI SIENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE MARIA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003405-46.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PIAZZA DI SIENA EXECUTADO: SILVANE 

MARIA BARBOSA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). 

As partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Arquive-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBYA CARNIELLO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000434-88.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RUBYA CARNIELLO DELGADO REQUERIDO: 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA Vistos, Dispensado o 

relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se 

verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no 

art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo 

anunciado por sentença, declarando extinto o processo com julgamento 

de mérito. Eventual inadimplemento do acordo deverá ser informado pela 

parte interessada. Arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CAROLINE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001655-09.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANE CAROLINE BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020323-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANNY BARBOSA DE LIMA DIEHL (EXECUTADO)

LUIZ RICARDO DIEHL OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020323-62.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: LUIZ RICARDO DIEHL OLIVEIRA, WANNY BARBOSA DE 

LIMA DIEHL Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Arquive-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017618-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMAEL JOSE VELOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017618-91.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS EXECUTADO: ESMAEL 

JOSE VELOSO Vistos, Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito. Com o trânsito 
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em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003106-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO RODRIGUES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT19781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003106-69.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANAINA SAMPAIO RODRIGUES CAMPOS REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, 

conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, 

com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo anunciado por sentença declarando extinto o processo com 

julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo deverá ser 

informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao arquivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005558-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANNI KAROLINA MELO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CORREA GONZAGA OAB - MT27895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005558-52.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DAIANNI KAROLINA MELO DIAS REU: SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002376-58.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSICA MARQUES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente 

processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007040-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007040-35.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente processo, fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006822-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUTIL CAR COMERCIO DE VEICULO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CAMPOS DA SILVA OAB - MT24410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANA ALVES CABRERA KOGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006822-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUTIL CAR COMERCIO DE VEICULO LTDA - ME 

REQUERIDO: DAYANA ALVES CABRERA KOGA Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Intimada a parte 

promovente para dar andamento ao feito, deixou que o prazo se esvaísse 

sem qualquer manifestação nos autos. Tal conduta é suficiente para 

caracterizar o abandono do processo por parte daquele cujo interesse, 

em tese, deveria estar mais aflorado. Desnecessária a intimação pessoal 

da parte, porquanto é de se entender vigente entre ela e o seu advogado 

o princípio da confiança, fato bastante para dispensar tal diligência. Posto 

isso, é que JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito com fulcro 

na norma do art. 485, inciso I do CPC. Arquive-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAMIL ELOISA DE AMORIM (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002150-53.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: DEJAMIL ELOISA DE AMORIM Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada a intimação 

da parte para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. Por tais 

argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002499-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO HORACIO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002499-56.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: AGNALDO HORACIO Vistos, Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada a intimação da parte para 

no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando documento 

indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo 

consignado deixando de promover a emenda determinada. Por tais 

argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002642-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE FICAGNA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002642-45.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: MICHELLE FICAGNA DE OLIVEIRA Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada a intimação 

da parte para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. Por tais 

argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003241-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT26572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003241-81.2020.8.11.0001. 

AUTOR: WILMAR CORTEZ REU: BANCO AGIBANK S/A Vistos, Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada a intimação 

da parte para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. Por tais 

argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003115-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE GARCIA ZEFERINO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003115-31.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: ROSIMEIRE GARCIA ZEFERINO Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada a intimação 

da parte para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando 

documento indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o 

prazo consignado deixando de promover a emenda determinada. Por tais 

argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSELIO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001786-81.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JUSELIO DA SILVA ALMEIDA REU: CLARO S.A. Vistos, 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada 

a intimação da parte para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

colacionando documento indispensável à propositura da ação, acabou por 

extrapolar o prazo consignado deixando de promover a emenda 

determinada. Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que 

faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de 

consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro 

na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de 

impugnação, arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003487-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE BORGES SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003487-14.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ELIETE 

BORGES SANTOS SOUZA Vistos. No caso, a parte executada não foi 

citada, conforme o ID. 26326502. De outro lado, a parte exequente não 

informou novo endereço para citação do devedor, apesar de devidamente 

intimado. Deste modo, não encontrado o devedor, a extinção do feito é 
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medida que se impõe, conforme determina o § 4º do artigo 53 da lei 

9.099/95. Ante o exposto, considerando que a parte executada não foi 

encontrada, com fundamento no art. 51 da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO, 

sem resolução do mérito, o presente feito. Condenação em custas e 

honorários advocatícios, incabíveis nesta fase. Transitado em julgado, ao 

arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE BRUNA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000691-16.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIETE BRUNA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é 

medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza 

Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. A 

respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige 

que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, 

faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a 

extinção do processo, em sanção à sua contumácia, significando o 

abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 

9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco 

ao grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 51, I, da lei 

9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Revogo eventual liminar deferida nos autos. Sem custas para a parte 

reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000700-75.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000716-29.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 
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deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA JOSE MARIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000002-69.2020.8.11.0001. 

INTERESSADO: ROSA JOSE MARIA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005227-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 590912-0/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017961-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017961-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN REQUERIDO: CAIXA DE 

ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA cuja causa 

de pedir reside na alegação de falha na prestação dos serviços 

fornecidos pela Reclamada que negou a cobertura de tratamento 

medicamentoso para tratamento de neoplasia mamária (câncer). Liminar 

concedida para determinar o fornecimento do medicamento (ID 26624637), 

a qual foi cumprida pela Reclamada, conforme informe realizado em sede 

de contestação. Ao final a parte Autora pugnou pela condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por morais sofridos. É a suma 

do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária à designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, I do 

Novo Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é procedente. 

Alega a Reclamante ser portadora de Neoplasia maligna de mama 

esquerda – Triplo negativo (câncer na mama). Aduz que já fez tratamento 
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de quimioterapia, cirurgia conservadora e radioterapia, este último liberado 

somente via judicial. Segue alegando que o médico, após os tratamentos 

acima elencados, indicou a utilização do medicamento CAPECITABINA pelo 

período de 08 ciclos (seis meses) como complementação à quimioterapia. 

Informa que tal medicamento visa à redução do risco de reaparecimento e 

metástase da doença que lhe acometeu, pois é considerada de alto risco. 

Contudo, alega que houve a negativa de cobertura pela parte Reclamada, 

sob a alegação que o referido tratamento não está contemplado pelo rol de 

cobertura de seu plano de saúde. Em contrapartida, a reclamada 

apresentou defesa alegando que “o fornecimento de medicamentos para 

tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas 

obrigatórias” (sic – página 5 da Contestação). Cita que a ANS emitiu 

parecer técnico no mesmo sentido da Lei 9.656/98, a qual menciona a não 

cobertura do medicamento solicitado. Assim, sustenta que “resta 

comprovada, portanto, a ausência de previsão legal, contratual e de norma 

de regulamentação que torne o fornecimento do medicamento para uso 

domiciliar obrigatório” (sic – página 8 da Contestação). Verifica-se que 

razão não assiste à Reclamada. A priori, importante consignar que a 

operadora de plano de saúde ou as entidades de autogestão não podem 

limitar o acesso do usuário à saúde, devendo ser considerado que cabe 

ao profissional/médico avaliar a real necessidade do procedimento 

solicitado, não podendo a operadora ou a entidade de autogestão negar a 

cobertura de procedimento medicamentoso para tratamento de doença 

que já possua cobertura pelo plano de saúde. Destaca-se que, se o plano 

de saúde contratado cobre o tratamento oncológico, tendo realizado, 

inclusive quimioterapia e cirurgia, portanto o tratamento medicamentoso, 

com a utilização do medicamento CAPECITABINA pelo período de 08 ciclos 

(seis meses) deve ser tido como um desdobramento do tratamento da 

enfermidade Neoplasia maligna de mama esquerda – Triplo negativo 

(câncer na mama) que acometeu a Reclamada, não podendo ser negado o 

amplo acesso a todos os meios de tratamento, quando solicitados pelo 

médico especialista. Consigna-se, também, que o Art. 12, inciso I, alínea 

“c” da Lei nº. 9.656/98 é claro ao incluir como exigência mínima a 

“cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, 

incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados 

ao tratamento e adjuvantes”. Tem-se por tratamento antineoplástico o uso 

de medicamentos para destruir neoplasmas ou células malignas e, tem a 

finalidade de evitar ou inibir o crescimento e a disseminação de tumores, 

isto é, exatamente o caso dos autos. Ademais, o tratamento recomendado 

pelo médico Dr. Cleberson Jean dos Santos Queiroz – CRM/MT 4431 – 

deve ser realizado com a sua rigorosa supervisão, conforme consta no 

Relatório Médico (ID 26420568), o que afasta a alegação de que o 

medicamento é para uso domiciliar. Ora, o próprio parecer da ANS 

acostado pela defesa, aduz que “Os planos de saúde de segmentação 

ambulatorial devem assegurar cobertura obrigatória para os seguintes 

medicamentos: (...) b) Medicamentos utilizados em quimioterapia 

oncológica ambulatorial que, independentemente da via de administração e 

da classe terapêutica, necessitem ser administrados sob intervenção ou 

supervisão direta de profissionais de saúde DENTRO DE 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. Abrangem, conforme o art. 21, inciso X, 

da RN nº 428/2017: (...) b.2) medicamentos para o controle de efeitos 

adversos relacionados ao tratamento do câncer” (página 6 da 

Contestação). Portanto, o tratamento medicamentoso, com a utilização do 

medicamento CAPECITABINA pelo período de 08 ciclos (seis meses) visa o 

restabelecimento pleno da saúde da Reclamante no combate ao câncer, 

deve ser tido como cobertura obrigatória. Nesse sentido: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO YERVOY® (INPILIMUMABE) PARA O TRATAMENTO DE 

CÂNCER. Fornecimento de medicamento fora dos protocolos. A 

circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do 

IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme 

arts. 1º e 2º da Lei Complementar 12.134/04, integram o Plano IPE-SAÚDE 

os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao 

tratamento, com ações de prevenção de doença, e à promoção da saúde. 

Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório 

médico especializado a necessidade e urgência do fornecimento do 

medicamento ora solicitado, razão pela qual se impõe a manutenção da 

sentença que determinou a condenação da Autarquia para o fornecimento 

do tratamento para doença que acomete a parte autora, 

independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos 

ou listas. Honorários advocatícios. Valor. Redução. A verba honorária 

sucumbencial deve ser fixada de acordo com os parâmetros definidos no 

art. 85, §8º, do CPC/15. A fixação dos honorários advocatícios, com base 

no §8º do artigo supracitado, mostra-se plenamente adequada, 

notadamente porque a saúde tem valor inestimável, devendo ser fixada 

por apreciação equitativa do juiz. APELO PROVIDO EM PARTE. (TJ/RS - 

Apelação Cível, Nº 70083371526, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 17-12-2019). 

(destaquei) Há de ser observado que o direito à saúde representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida. O direito 

subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada 

à generalidade das pessoas pela própria Constituição Federal (art. 196). 

Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve 

velar, de maneira responsável e representa, na concreção do seu 

alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das 

pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possui a não ser a 

consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. 

Assim, conforme bem demonstrado pela parte Autora, o tratamento 

medicamentoso, com a utilização do medicamento CAPECITABINA pelo 

período de 08 ciclos (seis meses) é essencial para a restabelecimento 

físico e psicológico para o tratamento de enfermidade perversa (câncer), 

o qual não pode ser negado pela Reclamada. Portanto resta caracterizado 

o ato ilícito cometido pela Reclamada ao negar cobertura de tratamento de 

câncer à Autora. O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever 

que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Nenhuma prova é 

acostada pela demandada de modo a convencer do acerto quanto ao que 

alega. Assim, descura a operadora de plano de saúde de seu dever de 

lealdade, que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar 

Cláudia Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação 

refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro 

contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, 

sem obstrução, sem qualquer lesão desvantagem excessiva, cooperando 

para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo 

contratual e a realização dos interesses das partes” (Contratos no Código 

de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, 

qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança 

esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito 

do Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. Destarte, tenho que a 

situação vivenciada pela Reclamante decorrente de vários transtornos, 

aflição e dor íntima que fora submetida, por culpa da Reclamada, é 

passível de indenização, além disso, o sofrimento da autora, nessa 

realidade, imensuráveis a sua aflição, o constrangimento, um dano 

subjetivo incalculável, portanto, a reparação moral também há de se fazer 

presente e, outrossim, inclusive, para alertar o ofensor a respeito da 

prática comercial e a não negligenciar com o sentimento alheio. Ademais, 

In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria 

coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação 

efetiva do prejuízo. Ora, é a negativa de tratamento de câncer, doença 

severa, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, 

prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e 

afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que afeta diretamente o 

direito à vida, maior bem jurídico tutelado por nosso ordenamento jurídico, 

em especial em nossa Constituição. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 
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indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, em observância aos princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabelece-se a 

quantificação do dano moral em R$ 12.000,00 (doze mil reais). III - 

DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ALESSANDRA TREVISAN 

VEDOIN em desfavor a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL para CONDENAR a Reclamada a pagar à parte 

Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV 

desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a 

liminar deferida nos autos, sem imposição de multa. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013662-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013662-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDERSON ROSA FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a parte Autora busca a 

revisão de faturas, com co cujo faturamento discorda. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Questão que prefere às 

demais diz com a competência do Juizado Especial Cível para processar e 

julgar a presente demanda. De fato, a matéria que constitui o objeto da 

prova diz respeito a alegado faturamento em distonia com o real consumo 

autoral. Si, pois como se constata, a parte Autora alega que as faturas a 

partir de maio/2019 passaram a apresentar valores que não condizem com 

seu faturamento, pretendo a revisão das faturas desde então até a 

presente data. Consigna-se que impossível determinar, pelo histórico de 

consumo autoral, se as faturas realmente estão equivocadas, vez que 

registram valores lineares desde o alegado aumento. Ademais, constato 

que em outros meses de anos anteriores o consumo da parte Autora 

também registrou consumo semelhante. Portanto, para a solução da lide 

exigirá a realização da prova pericial, porquanto nada obstante se possa, 

num olhar desprovido de técnica reconhecer que as faturas possuem 

valor elevado, impossível determinar se realmente correspondem ou não 

ao consumo autoral ou, até mesmo, determinar o real consumo do Autor. 

Nesse passo impõe render ensejo ao que dispõe o Enunciado 54 do 

Fonaje, cuja redação transcrevo: “A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material.”. Daí verifico a complexidade se antevê justamente pelo 

objeto da prova, que, in casu, alcançará a prova pericial, inafastável à 

entrega da prestação jurisdicional. III - DISPOSITIVO Assim é que importa 

dar aplicação à norma constante do art. 3º, caput, c/c art. 51, inciso II, 

ambos da Lei nº 9.099/95, de modo que, diante da complexidade inerente à 

causa, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013311-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MORAES FAVERO OAB - MT24454/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1013311-94.2019.8.11.0001 

Reclamante EDITH MARIA DE ALMEIDA Reclamado Aguas Cuiabá S/A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

reclamante a falha na prestação de serviço por suspensão dos serviços 

em razão de débitos de terceiros. Pede o restabelecimento dos serviços, 

que a Reclamada se abstenha de realizar cobrança relativa aos meses 

anteriores ao solicitado a ligação (30/08/2019), bem como reparação por 

danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. 

Inexistem preliminares a serem analisadas. 3. No mérito a pretensão é 

procedente. A Reclamante alega que na data de 30/08/2019 solicitou a 

instalação dos serviços da Reclamada em sua residência, a qual gerou um 

hidrômetro de nº Y19S038073. Aduz que na data de 30/09/2019 teve os 

serviços suspensos, pois o antigo morador possuía débitos com a 

empresa. Aduz que a suspensão é indevida por se tratar de débitos de 

terceiros. Por isso, pede o restabelecimento do serviços, a reparação por 

danos morais ante a suspensão indevida, e que a Reclamada seja 
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compelida a se abster de realizar a cobrança de débitos de terceiros. A 

Reclamada, por sua vez, alega que a suspensão ocorreu de forma devida 

ante a inadimplência da autora. Dessa forma, nega a falha na prestação 

de serviço e o dever de reparação por danos morais. Da análise das 

provas permite-se inferir que assiste razão à Reclamante, pois logrou 

êxito em comprovar que apenas na data de 30/08/2019 que passou a ser 

consumidora da Reclamada, portanto, a partir desta data que passou a ser 

responsável pelos pagamentos da matrícula nº 42013-1. Por isso, a 

suspensão motivada em inadimplência em data anterior não pode ser 

imputada à Reclamante, mas ao terceiro responsável pela matrícula até a 

data de 30/08/2019. Não tendo a Reclamada comprovado a licitude na 

suspensão procedida em 30/09/2019, impõe reconhecer a falha na 

prestação de serviço essencial e o dever de reparação por danos morais. 

A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial, litteris: APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO 

ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – 

RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida de fatura de água, 

configurando exorbitância face a média de consumo do período, seguida 

de interrupção dos serviços , também de forma indevida , constitui ato 

ilícito que dá ensejo à indenização por danos morais, ressaltando-se a 

responsabilidade objetiva da concessionária, que não se desincumbiu em 

demonstrar a legalidade das cobranças. (N.U 1015603-34.2016.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, 

Publicado no DJE 10/12/2019) No presente caso restou evidenciada a 

falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não 

zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assume o 

risco da atividade que desempenham, o que torna desnecessário discutir 

possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. 

Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, 

deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito à 

indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito 

à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que 

estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, reputo razoável a quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 

(três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. Por fim, 

impõe acolher o pedido para determinar que a Reclamada se abstenha de 

realizar cobranças à Reclamante anterior à data de 30/08/2019, data em 

que solicitou o fornecimento dos serviços e, portanto, passou a ser 

consumidora da empresa. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos constantes da inicial de EDITH MARIA DE 

ALMEIDA em desfavor de Aguas Cuiabá S/A para CONFIRMAR a tutela de 

urgência de Id nº 25359455; para DETERMINAR que a Reclamada se 

abstenha de realizar cobranças à Reclamante relativas a débitos 

anteriores à 30/08/2019, bem como para CONDENAR a Reclamada a pagar 

à Reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

danos morais, o qual será atualizado a partir da presente data pelo IGP-M 

da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e 

homologação do Exmo. Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014520-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Processo nº 1014520-98.2019.8.11.0001 S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de reclamação cível em que a alegação funda-se em falha 

na prestação de serviços em razão de cobranças excessivas por débito 

que alega inexistir. Pede tutela de urgência para que a Reclamada seja 

compelida a se abster de lhe realizar cobranças e no mérito pede a 

condenação da empresa em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do Fonaje. 2. Inexistem preliminares a serem analisadas. 3. 

No mérito a ação é procedente. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

reclamadas estão mais aptas a provarem o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. O Reclamante 

alega que desde o ano de 2017 vem recebendo cobranças indevidamente 

e, de forma abusiva e vexatória, por meio de cartas de notificação 

extrajudicial e dezenas de ligações telefônicas diárias. Narra que já 
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ajuizou duas demandas judiciais em face da Reclamada objetivando o fim 

das cobranças, porém sem êxito. Pede, portanto, a determinação para que 

a Reclamada se abstenha de realizar cobranças relativa ao objeto da lide, 

bem como reparação por danos morais. Por sua vez, a Reclamada nega 

que tenha realizado cobranças ao Reclamante, negando, igualmente, que 

os números telefônicos apresentados pelo autor seria da empresa. Assim, 

afirma inexistir falha na prestação de serviço e o dever de reparação por 

danos morais. Da análise das provas permite-se inferir que razão assiste 

ao Reclamante, pois logrou êxito em comprovar as diversas ligações de 

cobranças realizadas pela Reclamada, conforme se denota, 

especialmente, do áudio colacionado no Id. 25567598. Ademais, mesmo 

depois de este juízo determinar a abstenção das chamadas de cobranças 

a Reclamada permaneceu com a recalcitrância, vide Id. 27462218 e 

27640795. Portanto, resta evidente a resistência da empresa Reclamada 

em dar cumprimento às diversas decisões judiciais já emanadas por este 

juízo, o que demonstra o verdadeiro desprezo ao comando judicial. Assim, 

é que se impõe a confirmação da tutela de urgência concedida nos Id. 

27476857 e 25588524, bem como reiterar neste ato a determinação para 

que a Reclamada cumpra a decisão de Id. 25588524, imediatamente. Fixo, 

em substituição à anterior, multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), para o caso de descumprimento da medida. No que tange à falha 

na prestação de serviço esta restou fartamente comprovada. A 

Reclamada promoveu diversas cobranças indevidas ao Reclamante que 

extrapola o mero dissabor, além disso, não deu cumprimento a nenhuma 

ordem judicial neste processo exarada. Assim, não se demonstra razoável 

que a Reclamada realize cobranças excessivas a quem sequer é seu 

devedor. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE 

TERCEIRA PESSOA. COBRANÇA EXCESSIVA, QUE ULTRAPASSA O 

MERO DISSABOR. FULCRO NO ART. 17 E 42, CAPUT, DO CDC. DANO 

MORAL EXCEPCIONAL RECONHECIDO NO CASO CONCRETO. QUANTUM 

MANTIDO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) DE MANEIRA SOLIDÁRIA. 

RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71005813852, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 03/06/2016) “Ementa: TURMA RECURSAL 

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA. CONSUMIDOR. ÓBITO DO CONTRATANTE. 

COBRANÇAS PÓSTUMAS DESTINADAS À ESPOSA DO CONTRATANTE 

APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO E A INFORMAÇÃO DO ÓBITO. 

SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA DEMONSTRADA PELA PRÁTICA 

ABUSIVA REITERADA. DANO MORAL CONFIGURADO 

EXCEPCIONALMENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE PAGOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005591581, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luiz Felipe Severo Desessards, Julgado em 31/07/2015)” “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ATRAVÉS 

DE MEIO VEXATÓRIO. EFETIVAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DE 

FORMA SISTEMÁTICA E CONTINUADA, AO LOCAL DE TRABALHO DA 

AUTORA, COM O INTUITO DE COBRANÇA. VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES AUTORAIS, A PARTIR DA ANÁLISE DA PROVA ORAL 

PRODUZIDA NOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE 

SE MANTÉM. Tendo a autora permanecido inadimplente, no que se refere a 

contrato de empréstimo mantido com a ré, esta, utilizando-se dos dados 

fornecidos por ocasião da celebração do contrato, optou por abordá-la em 

seu ambiente profissional, a fim de obter informações sobre a data de seu 

pagamento. Tal fato foi negado pela ré, aduzindo inexistir comprovação a 

esse respeito. Contudo, na dinâmica da prova, entende-se que à autora 

não cabia comprovar de outro modo a efetivação das ligações feitas pela 

ré para seu local de trabalho, a não ser do modo como fez nos autos, ou 

seja, através de depoimento testemunhal. Com efeito, do depoimento 

colhido, depreende-se que a ré, através de seus prepostos, efetivou, 

sistematicamente e por cerca de um ano, ligações telefônicas, com o 

intuito único de cobrança, tornando indevidamente pública relação pessoal 

mantida com a ré, expondo-a, desta forma, vexatoriamente, tanto perante 

seus pares quanto seus superiores. O meio de cobrança empreendido 

pela ré, consubstanciado em reiteradas ligações telefônicas para ambiente 

profissional, configura ilegalidade, já reconhecida, noutras situações, por 

esta Turma Recursal, valendo-se trazer à colação, no ponto, segmento do 

voto-conduto, da lavra da juíza Glaucia Dipp Dreher, do acórdão exarado 

quando do julgamento, em 19/9/2014, do RI 71004901393, verbis: "se o 

autor foi submetido à situação constrangedora em seu local de trabalho, 

está evidenciado o agir ilícito da parte requerida, pois violou os direitos de 

personalidade do autor e ofendeu a sua dignidade, causando 

constrangimentos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. 

Saliento, ainda, que a cobrança vexatória configurou a ofensa ao caput do 

art. 42 do CDC, caracterizando os danos morais passíveis de 

indenização". RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004937454, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Bernd, 

Julgado em 14/11/2014)” (grifamos) Com efeito, a contestação não traz 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Assim, 

a Reclamada não se desincumbiu do ônus do art. 373, II do CPC. Por 

conseguinte, impõe-se acolher o pedido reparatório. Nesse contexto tenho 

claro o dano moral sofrido pelos Reclamantes, ao sentir-se cobrado 

excessivamente por débito que não se obrigou contratualmente. Em 

verdade, esta situação gera constrangimentos para a parte autora, que se 

viu cobrado de forma recorrente, conforme comprovou nos autos. In 

verbis: “Ementa: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. COBRANÇA DE 

DÍVIDA ANTERIORMENTE ADIMPLIDA E ALVO DE PRECEDENTE INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃO CADASTRAL. DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM FEITO 

PREGRESSO AJUIZADO - Nº 022/3.11.0002917-9 - JÁ EXTINTO. 

COBRANÇA INSISTENTE DESTA MESMA DÍVIDA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO 

EXCLUSIVO DOS AUTORES. Havendo os autores ajuizado processo outro 

(nº 022/3.11.0002917-9), no qual foram as rés condenadas ao pagamento 

de indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida dos 

mesmos em organismo de proteção creditícia, não se legitima a exigência 

de dívida originada do mesmo ajuste, tanto mais quando esta cobrança se 

mostra ostensiva, constrangedora e reiterada. O quantum indenizatório 

fixado em R$ 2.500,00, para cada autor, todavia, não comporta majoração, 

vez que não comprovaram os demandantes houvessem sido novamente 

inscritos em cadastros negativos de crédito, senão limitando-se o abalo à 

cobrança acintosa de parte da requerida instituição bancária. Não se 

despreze, ademais, o caráter punitivo dissuasório da medida, em que pese 

buscar reprimir a conduta reprovável das requeridas, deve igualmente 

obstar o enriquecimento da parte adversa, buscando enquadrar-se o 

montante dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade 

aplicáveis ao caso concreto. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004885059, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 26/08/2014)” (grifamos) É evidente que há, nesses 

casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a 

empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. 

Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o que torna 

desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de 

relação consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos 

tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente 

da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 
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entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante ELISVALDO MENDES RAMOS 

para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id nº 25588524, bem 

como para CONDENAR a Reclamada BANCO BRADESCO ao pagamento 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. OPINO, 

ainda, pela CONFIRMAÇÃO da tutela de urgência concedida nos Ids. 

25588524 e27476857 e, considerando o descumprimento da medida, pela 

CONDENAÇÃO da Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) à título de astreintes. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação do Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010342-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILCE COLMAN SOARES SCHOLZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010342-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILCE COLMAN SOARES SCHOLZE REQUERIDO: BANCO 

PAN I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir se funda na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual 

a parte autora alega estar sendo devidamente adimplida por meio de 

descontos mensais em sua folha de pagamento. Portanto, sustentas não 

possuir qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação de 

seu nome no valor R$ 12.170,00 (doze mil cento e setenta reais), vencido 

em 15/05/2018, inclusa em 21/07/2018. Ao final, pugnou pela declaração 

de inexistência do débito que originou a referida negativação, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental. Além do mais, destaco que os presentes 

autos instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz 

é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não da 

realização de audiência de instrução e julgamento, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, incido 

I do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial infere-se que o registro 

dos dados da parte autora com referência a inclusão no nome da parte 

Autora no cadastro de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

Requerida, por débito que a parte reclamante afirma estar adimplido. Aduz 

a Autora que possui empréstimo na modalidade cartão de crédito 

consignado e que em sua folha de pagamento é descontado mensalmente 

o valor de R$ 211,61 (duzentos e onze reais e sessenta e um centavos), 

portanto não possui débitos perante a Reclamada. A Reclamada, por sua 

vez, sustenta que devido à perda da margem consignável a partir da 

fatura com vencimento em 15/05/2018 teve pagamento realizado abaixo do 

mínimo constante na fatura. Aduz que a fatura fechou com pagamento 

mínimo no valor de R$ 672,83, contudo, houve o desconto apenas do valor 

de R$ 211,61. Portanto, entende ser legítima a negativação do nome da 

parte Autora. No entanto, razão não assiste à Reclamada. Em detida 

análise às faturas acostadas pela defesa, verifica-se que até a fatura 

com vencimento em 15/04/2018 o valor para pagamento mínimo 

correspondia ao importe de R$ 209,09, sendo que o valor total do débito 

da citada fatura perfazia o importe de R$ 12.213,38. Inexplicavelmente, na 

fatura com vencimento em 15/05/2018, o valor para pagamento mínimo 

aumentou para R$ 672,83, ao passo que o valor total do débito diminuiu 

para R$ 12.197,95, portanto, constata-se a ausência de parâmetros 

quando do aumento do desconto mínimo realizado na folha de pagamento 

da parte Autora. Ademais, consigna-se que os valor pagos (descontados 

em folha), mesmo sob a alegação de serem menores que o valor mínimo 

devido, continuaram a ser descontados na folha de pagamento da parte 

Autora, mês a mês. Assim, o valor negativado não corresponde ao valor 

do saldo devedor da parte Autora, posto que o desconto mensal diminui o 

saldo devedor, ocorrendo nítida novação da dívida. Portanto, o valor 

negativado não corresponde com a realidade do saldo devedor da parte 

Autora, o que se traduz em ofensa ao Art. 43, parágrafo único do CDC, 

haja vista não ser verdadeiro. Destarte, a parte Reclamada não 

demonstrou que restou impedida de realizar o desconto de valor maior 

devido a perda da margem consignada, ônus que lhe incumbia. Desta 

forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas 

que possam validar o ato de incluir o nome da parte Autora no cadastro 

restritivo de crédito, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DOS FATOS (ART. 344 DO CPC) QUE NÃO É ABSOLUTA. 

PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

ABALO MORAL CARACTERIZADO. QUANTITATIVO INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. 

Ainda que tenha constado na sentença atacada que a parte ré é revel (a 

contestação foi apresentada em cópia ao início), a julgadora monocrática 

não lhe aplicou a pena da revelia, pois exarou seu juízo de convicção 

após análise exaustiva dos elementos de prova carreados ao caderno 

processual. Situação que conduz à rejeição da preliminar suscitada pelo 

banco apelante. Caso em que a autora, aposentada, celebrou “Contrato de 

Mútuo com Consignação de Benefícios INSS”, ou seja, mediante desconto 
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em folha de pagamento com o réu, mas este inseriu seu nome no cadastro 

do SPC, sob o argumento de que o boleto atinente a uma das parcelas foi 

pago com atraso. O contexto dos autos evidencia falha na prestação do 

serviço por parte do banco, que negativou o nome da demandante de 

forma indevida, quando esta não se encontrava em débito, já que o 

empréstimo era “consignado”. Além disso, a inscrição deu-se pela 

totalidade da dívida, embora tenha o banco réu sustentado que houve o 

atraso de apenas uma parcela. Nessa linha de raciocínio, mostrou-se 

acertada a decisão do juízo de origem no sentido de condenar a instituição 

financeira ao pagamento de indenização por dano moral à autora, diante 

da abusividade de sua conduta. No caso em tela, a magistrada 

sentenciante fixou o valor a título de ressarcimento pelo dano moral em R$ 

8.000,00, quantia que se assoma adequada e suficiente para compensar 

prejuízo imaterial sofrido pela demandante, a par de atender ao caráter 

repressivo e pedagógico da indenização. Com efeito, a autora - uma 

senhora aposentada e auferindo menos de um salário mínimo por mês - foi 

indevidamente inscrita em órgãos de inadimplentes em 22/05/2017, em 

razão de equívoco do banco, só obtendo a exclusão em outubro de 2017, 

cerca de meio ano depois, após ser deferido o pedido de tutela urgência. 

Sobre o valor indenizatório incidirão juros de mora, a contar da data da 

citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC e art. 240 do CPC/2015, 

consoante entendimento deste Órgão Fracionário. APELAÇÃO PROVIDA, 

EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 70081192684, Primeira Câmara Especial 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado 

em: 10-12-2019)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, in casu, o 

dano moral é o “in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando os fatos expostos alhures e os citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabelece-se a 

quantificação do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por GILCE COLMAN SOARES 

SCHOLZE em desfavor de BANCO PAN para DECLARAR a inexigibilidade 

dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto 

desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Por pertinência, 

intime-se a parte Reclamada para promover a baixa da anotação inserida 

perante o SERASA, no valor de R$ 12.170,00 (doze mil cento e setenta 

reais), vencido em 15/05/2018, inclusa em 21/07/2018, no prazo de 05 

(cinco) dias. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005344-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO VIEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005344-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELIO VIEIRA LOPES REQUERIDO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de reclamação em que a parte Autora pugna pelo recebimento de 

indenização por danos morais oriundos de ato ilícito praticado por 

preposto da Reclamada, que teria o acusado de estar furtando no interior 

do supermercado. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Estando os autos instruídos com provas suficientes 

para o seu julgamento, inclusive com a realização de audiência de 

instrução e julgamento (movimento ID 29143227), e não existindo a 

arguição de preliminares, passo à análise do mérito. 3. No mérito a 

pretensão é improcedente. A parte reclamante relata que em 22/08/2019, 

por volta das 20h40min., se dirigiu ao estabelecimento Reclamado para a 

aquisição de uma caixa de leite no estabelecimento Reclamado. Segue 

alegando que estava selecionando as caixas de leite, quando foi abordado 

por um funcionário da Reclamada, que em tom alto o interpelou dizendo 

que da forma com que estava fazendo estaria furtando o mercado. Aduz 

que buscou auxilio perante a gerente do estabelecimento, porém esta 

nada resolveu. Portanto, dirigiu-se até a autoridade policial e registrou 

ocorrência, a qual foi anexada ao processo. A Reclamada, em sede de 

defesa, sustenta que o Autor não logrou êxito em comprovar o alegado, 

vez que tomou conhecimento dos fatos somente após a citação no 

presente processo. Alega que o Autor não realizou registro de ocorrência 

interna no estabelecimento, bem como que o boletim de ocorrência foi 

confeccionado após 06 (seis) da ocorrência dos fatos. Em audiência de 

instrução de julgamento foi gravado o depoimento pessoal do Autor e do 

preposto da Reclamada, este gerente do estabelecimento comercial. O 

depoimento das partes apenas confirmou as alegações tecidas por elas, 

haja vista que o Autor relatou os fatos como apresentados na exordial, ao 

passo que o gerente da Reclamada relatou que não houve qualquer 

ocorrência referente aos fatos narrados nos autos. De plano há de se 
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observar que o Autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. 

Não há nos autos qualquer comprovação de que o Autor esteve no 

estabelecimento comercial da Reclamada ou mesmo que realizou qualquer 

reclamação perante a Reclamada. Destaco que o boletim de ocorrência 

acostado pelo Autor é documento unilateral, que não se presta a 

comprovar as suas alegações, pois ali são expostas somente a versão do 

Autor. A propósito: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE 

QUANTIA EM ESPÉCIE NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA A 

RESPALDAR O PEDIDO INICIAL, EM QUE PESE A RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA PARTE RÉ, NOS TERMOS DA SÚMULA 130 DO STJ. 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. BOLSA E QUANTIA EM 

DINHEIRO QUE, POR SE TRATAREM DE BENS DE PEQUENO PORTE E, 

PELA SUA NATUREZA, DEVERIAM SER CARREGADOS COM A 

CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A autora 

narrou que, juntamente com seu colega de trabalho, ao estacionarem o 

automóvel no estacionamento da ré, tiveram o veículo aberto e a quantia 

de R$ 2.431,00, pertencente à autora, furtada de seu interior. Alegou que 

tentou resolver o problema na via administrativa, sem êxito, bem como ter 

lavrado boletim de ocorrência. Pugnou pelo ressarcimento do valor de R$ 

2.431,00 e indenização por danos morais. Inicialmente, embora a empresa 

ré responda pela reparação de danos decorrente de furto em veículo 

ocorrido em seu estacionamento, nos termos da Súmula 130 do STJ, a 

parte autora não está desonerada da comprovação mínima dos fatos 

constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. A autora 

cingiu-se a alegar que teria sido furtada a quantia de R$ 2.431,00 de 

dentro do automóvel, sendo que sequer fotografou o veículo, que alega ter 

tido a fechadura arrombada, ou acostou prova da reclamação 

administrativa à gerência do estabelecimento. A referida quantia, conforme 

depoimento da testemunha arrolada pela parte autora (fl. 88), estaria 

dentro da bolsa da autora, a qual foi deixada no interior do veículo. Isto 

posto, ressalta-se que se tratam de bens que, diante do valor e da 

importância, e ainda de pequeno porte, deveriam e poderiam ser 

carregados pela consumidora. Logo, quanto ao pedido de ressarcimento 

de tal quantia, verifica-se o rompimento do nexo causal, haja vista 

tratar-se de bens cuja vigilância deve ser atribuída à consumidora, e não 

ao estabelecimento comercial. Ressalta-se que a autora inclusive afirma 

na inicial que deixou seus pertences pessoais dentro do veículo, 

demonstrando seu descuido, especialmente se tratando de bolsa e quantia 

em dinheiro. É do senso comum e da vida que objetos pessoais devem 

estar junto ao consumidor, sob seus cuidados, e não deixados dentro do 

veículo. Ademais, o boletim de ocorrência acostado aos autos (fls. 26-27), 

como única prova, não tem o condão de provar o fato supostamente 

ocorrido, já que produzido unilateralmente. Esse só merece ser 

considerado quando acompanhado de outros elementos probatórios, 

estes inexistentes no caso. Danos morais inocorrentes. Não há qualquer 

prova nos autos acerca do furto ocorrido, bem como que os transtornos 

sofridos, decorrentes do suposto furto, seriam suficientes para atingir os 

direitos de personalidade da autora, ônus que lhe incumbia, conforme art. 

373, I, do CPC. Nesse sentido, a sentença merece ser confirmada por 

seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009103854, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em: 04-02-2020). Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPEITA DE FURTO. ACUSAÇÃO DE CALÚNIA 

NÃO COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE A 

DEMONSTRAR O AGIR ILÍCITO DA RÉ. DANO MORAL NÃO 

DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Afirmou a autora que trabalha 

em um mercado e que, em determinada oportunidade, a ré, após efetuar 

suas compras, teve seu celular furtado e teria insinuado que a autora do 

furto seria a demandante. Requereu indenização por danos morais. 2 – 

Prova dos autos insuficiente a ensejar a reparação dos alegados danos, 

pois a própria autora afirmou, em depoimento, não ter havido a acusação 

de furto por parte da ré, mas que todo o desenrolar da situação levou-a à 

conclusão de que estaria sendo acusada de ter furtado o aparelho da 

demandada (fl. 63). 3 – A única testemunha arrolada pela autora foi ouvida 

como informante e igualmente não ampara a tese autoral, tendo afirmado, 

na sua oitiva, não ter sido a demandante expressamente citada pela ré 

como sendo a responsável pelo furto do aparelho celular (fl. 64). 4 – 

Improcedência do pedido, ante a ausência de prova do alegado dano. 5 – 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71007736697, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em: 14-11-2018). Portanto, não incorreu a Requerida em ato ilícito, 

que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto a pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Por estas razões o pleito autoral deve ser julgado 

improcedente. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por CELIO VIEIRA LOPES em desfavor de SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa 

decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa 

aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida 

extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014921-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOSUE DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014921-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE JOSUE DO CARMO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside na 

alegação de falha na prestação de serviço eis que a parte Autora teria 

sido surpreendida com o aumento do valor de sua fatura referente ao mês 

de setembro de 2019, a qual teria gerado o consumo de 663 kW/h. Ao final 

requer a revisão da referida fatura, com a devolução em dobro pelo valor 

cobrado a maior, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 
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1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Não merece ser acolhida a alegação de incompetência 

do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que demandaria 

realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação instruída com 

documentos hábeis ao deslinde da causa. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a demanda é PARCIAL 

PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a fatura com referência ao mês de setembro/2019 

apresentou valores superiores ao consumo rotineiro da parte Autora. Pois 

bem. Resta claro e incontroverso nos autos de que houve aumento 

significativo no valor da fatura contestada pela parte reclamante. Em sua 

defesa, a reclamada alega que inexistem quaisquer irregularidades nos 

valores cobrados na fatura, pois o valor foi obtido a partir do regular 

registro de leitura do medidor instalado na UC do Autor. Contudo, 

analisando as 06 (seis) faturas anteriores (março a agosto de 2019), 

constata-se que a media de consumo do Autor perfaz o importe de 411,5 

kW/h ao mês, o que destoa do consumo registrado na fatura do mês de 

setembro de 2019. Destaca-se que a demonstração de situação 

excepcional de cobrança a comprovação incumbe à concessionária, 

sendo impossível exigir da parte autora a produção de prova negativa. 

Nesse sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. 

ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. REPETIÇÃO DE INDÈBITO. PLUS 

PETITIONIBUS. O fornecimento de água é considerado serviço essencial, 

devendo ser prestado de modo adequado e eficaz, como disposto no 

artigo 6º, inciso X, da Lei nº 8.078/90. Assim, não obstante a necessidade 

de contraprestação pelo usuário, o valor do serviço deve estar vinculado 

à quantidade de água efetivamente consumida, dentro dos critérios 

estabelecidos em lei. O débito deve ser aferido com base em elementos 

objetivos, e, obviamente, dispondo o consumidor de meios para questionar 

eventual cobrança que entenda excessiva, sendo necessária 

comprovação por parte da concessionária quanto ao que foi efetivamente 

consumido. Assim, merece guarida a pretensão do autor, porquanto a 

fatura que causou sua irresignação mostra um valor exorbitante frente à 

média de consumo de meses anteriores e posteriores. Porém, não tem 

aplicação o disposto no artigo 940 do Código Civil, com a penalidade de 

repetição dobrada do valor indevidamente pretendido ou aquele 

equivalente à dívida inexistente em razão da ausência de comprovada 

má-fé da concessionária Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível Nº 

70018548032, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Armando Bezerra Campos, Julgado em 02/05/2007). “JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR EXORBITANTE DA CONTA DE 

ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A 

EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NO 

CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante 

a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova 

que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do 

consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão 

da medição, conforme regra do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 2. 

Se nada há nos autos a demonstrar a regularidade da medição 

questionada, em montante muito superior à média anterior e posterior do 

fornecimento, a emissão de nova fatura com base no consumo médio dos 

seis meses anteriores, conforme adequadamente assegurado pelo juízo 

de origem, é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 

da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, em razão da inexistência de 

contrarrazões.” (Acórdão n. 573585, 20110111930250ACJ, Relator 

SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, julgado em 20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 

265). Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “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”. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço. Logo, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a 

reclamada efetuou cobrança indevida ao consumidor e este efetivou o 

pagamento com receio de ver suspenso os serviços essenciais. Ademais, 

a cobrança injusta com o pagamento, bem como a ameaça de suspensão 

no fornecimento de energia elétrica, além da frustração e angústia 

decorrentes desse fato, são suficientes para a presunção do dano moral 

(damnum in re ipsa). Nesse sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 

da ANEEL). 2. Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a ameaça de corte da energia elétrica caracteriza ato ilícito, e enseja 

reparação por dano moral. 3. Na fixação do montante da condenação a 

título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Observância dos critérios de proporcionalidade e modicidade. 4. 

Recurso conhecido e parcialmente provido.” ( Recurso Inominado nº 

0049743-42.2013.811.0001 - Turma Recursal Única/MT, Relator: 

Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 19/09/2014). No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da cobrança indevida do efetivada 

pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 
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70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Quanto ao pedido de indenização por danos 

materiais, constado que a parte Reclamante logrou êxito em comprovar 

que efetuou o pagamento do valor cobrado pela fatura do mês de 

setembro de 2019. Inobstante, constata-se que o valor devido pelo Autor 

na fatura é a média das faturas de março a agosto de 2019, o que perfaz 

o importe de 411,5 kW/h. Portanto, como efetuou o pagamento de 663 

kW/h, cabível a devolução da diferença, conforme pleiteado na exordial, o 

que perfaz o importe de R$ 230,11 (duzentos e trinta reais e onze 

centavos). Consigna-se que o valor deve ser devolvido de forma simples, 

haja vista que ausentes os requisitos autorizadores da dobra contidos no 

parágrafo único do Art. 42 do CDC. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por JOSE JOSUE DO 

CARMO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A para: (1º) DECLARAR inexigível o débito da fatura referente 

ao mês de setembro/2019, devendo a mesma ser revisada e novamente 

faturada com base na média de consumo dos 06 (seis) meses posteriores 

a ela, gerando o consumo em kW/h de 411,50, declarando-a quitada; (2º) 

CONDENAR a Reclamada a restituir ao Reclamante o valor de R$ 230,11 

(duzentos e trinta reais e onze centavos), a título de danos materiais, 

atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do 

desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (3º) 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de danos morais, atualizados monetariamente com 

incidência do IGP-M/FGV desde a data do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018919-73.2019.8.11.0001
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ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018919-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SANDRA AONO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de demanda em que as 

alegações se fundam em cobranças indevidas, haja vista que a princípio o 

Autor havia contratado somente cartão crédito, porém, após constatou 

que na verdade tratava-se de cartão de crédito consignado, sem que isso 

fosse previamente informado. Aduz, ainda, que recebeu crédito em sua 

conta corrente sem qualquer solicitação, tendo devolvido a Reclamada. 

Contudo, o Autor alega que a Reclamada insiste em efetuar descontos em 

sua folha de pagamento. Pugnou por liminar para que a Reclamada 

suspenda as cobranças em sua folha de pagamento, concedida por este 

juízo e, ao final, requereu sua confirmação, com a condenação da 

Reclamada para restituir os valores indevidamente debitados em sua folha 

de pagamento em dobro, bem como ao pagamento de indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. A parte reclamante instrui a exordial com a cópia 

digitalizada de documento comprobatório dos descontos diretamente em 

sua folha de pagamento. Além de alegar que no ato do contrato foi-lhe 

oferecido apenas o cartão de crédito, contudo informa que recebeu 

valores em sua conta corrente, referente a empréstimo. Segue alegando 

que após realização de reclamação perante o PROCON promoveu a 

devolução do valor recebido em sua conta sem sua autorização. Contudo, 

houve a cobrança em sua folha de pagamento dos valores referentes ao 

mínimo do cartão de crédito. Aduz, ainda, que foi enganada, pois acreditou 

tratar-se apenas de cartão de crédito normal, não sendo informado que se 

tratava de cartão com reserva de margem consignável. A seu turno, a 

reclamada sustenta que agiu de acordo com o contrato pactuado, vez que 

não restam dúvidas que a Autora contratou cartão de crédito consignado. 

Pois bem. A priori verifica-se que, diversamente do alegado pela Autora, 

consta nos autos contrato de adesão aos termos de cartão de crédito 

consignado. No entanto, não consta nos autos autorização de saque 

mediante transferência para a conta corrente da parte Autora, bem como 

a efetiva utilização do cartão de crédito, o que demonstra a 

verossimilhança das alegações Autorais. Ademais, a conduta da Autora, 

ao devolver os valores creditados em sua conta, bem como ao solicitar o 

cancelamento perante o PROCON, pois acreditou ter contratado outra 

forma de cartão, demonstram que houve algum equivoco na forma de 

contratação. Portanto, verifica-se que a Reclamada agiu ilicitamente ao 

manter o contrato e os descontos na folha de pagamento da Autora. 

Outrossim, como é cediço, é pratica costumeira das instituições 

financeiras maquiar os empréstimos ofertados ao consumidor como saque 

no cartão de crédito, o que lhe traz mais benefícios, porém, onera 

exorbitantemente o consumidor. Assim, não é razoável e muito menos 

proporcional que o consumidor após várias tentativas de cancelamento, 

não tenha o pedido atendido pela Reclamada. Destaca-se que inexiste 

prejuízo à Reclamada, haja vista que os valores foram devolvidos em um 

primeiro momento. Nesse ponto, visualiza-se que o deposito na conta 

corrente do Autor não possui qualquer autorização. Ocorre que pelo que 

se infere dos fatos e documentos apresentados nos autos a reclamada 

deixou de cumprir com seu dever de informação, não demonstrando 
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nitidez o que está ofertando a seus clientes, pois a vendedora poderia 

deixar mais claro o que estava ofertando ao Autor. Neste sentido: 

Recurso nº: 0029090-51.2014.8.19.0004 Recorrente: FLORINDA NUNES 

PATTI Recorrido: BANCO BMG S.A. VOTO Narra a parte autora, em 

síntese, que contratou um empréstimo consignado junto ao banco réu em 

2011, e, posteriormente, descobriu que se tratava de um empréstimo por 

meio de cartão de crédito, onde os juros são muito maiores e sem prazo 

de término. Sustenta que jamais solicitou o envio de um cartão de crédito, 

e que vem recebendo faturas a ele referentes, apesar de nunca tê-lo 

utilizado. Alega tratar-se de venda casada. Assim, pleiteia antecipação de 

tutela para que o réu cesse os descontos mínimos das parcelas sob a 

rubrica "BMG CARTÂO DE CRÉDITO" nos vencimentos da autora 

(indeferida à fl. 24); declaração de nulidade do empréstimo atrelado ao 

cartão de crédito, bem como de eventual cláusula que autorize o desconto 

do mínimo do cartão nos vencimentos da autora; restituição dos valores 

descontados indevidamente num total de R$ 4.516,96, já em dobro; e 

indenização a título de danos morais. A r. sentença de fls. 71/73 julgou 

improcedentes os pedidos. Em recurso inominado interposto às fls. 74/80, 

a parte autora pleiteia a reforma da sentença, com a procedência dos 

pedidos formulados na inicial. É o breve relatório. Decido. Trata-se de 

relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 

O recorrido é fornecedor de produtos e serviços, enquadrando-se nas 

disposições do artigo 3º e seus parágrafos do Código de Defesa do 

Consumidor. Entende esta Magistrada que o recurso inominado interposto 

pelo autor merece parcial provimento. Situação já conhecida desta Turma. 

Instituição financeira que, ao invés de efetuar um simples empréstimo 

consignado ao consumidor, celebra com este contrato de cartão de 

crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito. Prática 

comercial adotada que gera inequívoca vantagem para o fornecedor, uma 

vez que os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados 

em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de 

pagamento. Violação a transparência. Intenção clara da financeira em 

gerar dívida vitalícia em detrimento do consumidor. Instituição financeira 

que sequer informa datas de contratação, o que indicaria de forma clara a 

prática. Nulidade do empréstimo contratado através de cartão de crédito. 

Necessidade de modulação dos efeitos da decisão judicial, visto ter a 

autora recebido o valor do empréstimo e dele usufruído. Sentimentos de 

angústia e impotência vivenciados. Fixação de verba compensatória que 

se impõe, levando-se em conta a razoabilidade, o poderio econômico da 

ré, não se podendo esquecer, ainda, do viés educativo do dano moral. 

Entretanto, não merece prosperar o pedido de restituição dos valores 

descontados, uma vez que não há planilha nos autos. Ante o exposto, 

conheço do recurso e VOTO no sentido de dar-lhe parcial provimento 

para: 1) declarar a nulidade do empréstimo atrelado ao cartão de crédito, 

bem como de eventual cláusula que autorize o desconto do mínimo do 

cartão nos vencimentos da autora, sob pena de multa correspondente ao 

dobro do valor cobrado; e 2) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da data da citação e de 

correção monetária a partir da data da publicação do acórdão. Julgo 

improcedente o pedido de restituição, pelos motivos supra. Sem 

honorários por se tratar de recurso com êxito. Rio de Janeiro, 24 de 

fevereiro de 2015. PALOMA ROCHA DOUAT PESSANHA JUÍZA 

RELATORA ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA 

TURMA RECURSAL CÍVEL (TJ-RJ - RI: 00290905120148190004 RJ 

0029090-51.2014.8.19.0004, Relator: PALOMA ROCHA DOUAT 

PESSANHA, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2015 

00:00). E ainda, PRIMEIRA TURMA DO CONSELHO RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AUTOS Nº 317434-67 RECORRENTE: JAIR 

CORDEIRO DE ANDRADE RECORRIDO: BANCO BMG S.A. VOTO Alegação 

da parte autora de que celebrou junto ao réu contrato de empréstimo 

consignado em folha; todavia, vem sofrendo descontos mensais em seu 

contracheque referente ao valor mínimo de um cartão de crédito. Afirma 

que jamais desejou realizar empréstimo atrelado a um cartão de crédito, 

pois desejou contratar um empréstimo com descontos mensais em valores 

fixos e com prazo de término, o que não está ocorrendo. Argumenta que 

essa modalidade de empréstimo não contratada acabou gerando 

despesas indesejadas e indevidamente descontadas. Postula a 

declaração de nulidade do empréstimo atrelado ao cartão de crédito; a 

condenação do réu a cessar os descontos mínimos nos seus 

vencimentos, sob a rubrica "Banco BMG Cartão de Crédito"; a restituição 

dos valores indevidamente descontados, totalizando a quantia de R$ 

7.879,98 em dobro, e compensação por danos morais (docs. fls 16/21). 

Em CONTESTAÇÃO, sustentou o réu que a parte autora contratou cartão 

de crédito consignado com limite de crédito e realizou um saque quando da 

assinatura do contrato, no valor de R$ 3.200,00, devidamente creditado 

em sua conta corrente; que os descontos que autor visualiza em seu 

contracheque são referentes ao valor mínimo estampado na fatura do 

cartão de crédito, tendo o mesmo anuído expressamente a cláusula que 

autoriza o desconto em folha, conforme contrato firmado entre as partes; 

que o contrato ainda prevê que o cliente pode efetuar o pagamento total 

ou parcial da fatura; que todos os pagamentos realizados foram abatidos 

de seu saldo devedor, mas como pagava o mínimo da fatura gerou 

cobrança de encargos de financiamento e juros sobre o saldo devedor. 

Descabimento da restituição dos valores regularmente descontados e 

inexistência de dano moral a reparar. Requer a improcedência. (docs. fls 

32/42). A sentença foi de improcedência. O RECURSO É DA PARTE 

AUTORA, tempestivo e com JG concedida, ratificando os termos da peça 

inicial, ressaltando que acreditava na contratação do empréstimo na 

modalidade consignada, nunca atrelado a um cartão de crédito com 

descontos infindáveis, sendo que as letras do contrato estavam grafadas 

de modo minúsculo, dificultando boa visualização e entendimento. 

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. É O RELATÓRIO. VOTO. 

Relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC). A ré, ora recorrida, é fornecedora de produtos e serviços, 

enquadrando-se nas disposições do artigo 3º e seus parágrafos do 

Código de Defesa do Consumidor. Entende esta Magistrada que a 

sentença, data venia, merece parcial reforma. Situação já conhecida desta 

Turma. Instituição financeira que, ao invés de efetuar um simples 

empréstimo consignado ao consumidor, celebra com este contrato de 

cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de 

crédito. Prática comercial adotada que gera inequívoca vantagem para o 

fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são muito 

superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante 

consignação em folha de pagamento. Violação a transparência. Intenção 

clara da financeira em gerar dívida vitalícia em detrimento do consumidor. 

Instituição financeira que sequer informa datas de contratação, o que 

indicaria de forma clara a prática. Necessidade de modulação dos efeitos 

da decisão judicial visto ter a autora recebido o valor do empréstimo e 

usufruído dos valores respectivos. Ausência de parâmetros para aferir 

qual o valor justo para pagamento do empréstimo com juros, que leva o 

julgador a arbitrar a importância já quitada de R$ 7.879,98 como sendo 

suficiente a quitar o empréstimo de R$ 3.200,00. Descontos em folha que 

devem cessar, à vista do reconhecimento da quitação. Sentimentos de 

angústia e impotência vivenciados. Fixação de verba compensatória que 

se impõe levando-se em conta a razoabilidade, o poderio econômico da ré, 

não se podendo esquecer, ainda, do viés educativo do dano moral. PELO 

EXPOSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO PARA: 1) condenar o réu a se abster de efetuar descontos 

relativos ao cartão de crédito do autor diretamente em seu contracheque, 

sob pena de multa de três vezes cada valor indevidamente descontado; 2) 

declarar quitado o empréstimo em questão pelo pagamento de R$ 

7.879,98; 3) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00, a título de 

dano moral, acrescidos de correção monetária e dos juros de 1% ao mês 

a partir da data da publicação do acórdão. SEM HONORÁRIOS POR SE 

TRATAR DE RECURSO COM ÊXITO. RENATA GUARINO MARTINS Juíza 

R e l a t o r a  ( T J - R J  -  R I :  0 3 1 7 4 3 4 6 7 2 0 1 3 8 1 9 0 0 0 1  R J 

0317434-67.2013.8.19.0001, Relator: RENATA GUARINO MARTINS, 

Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2014 00:00) Sobre as 

regras de experiência comum, Luiz Guilherme Marinoni discorre sobre a 

utilização, pelos julgadores, de sua experiência para analisar elementos de 

prova obtidos na instrução (in A Prova na Ação Inibitória. Curitiba: Genesis 

- Revista de Direito Processual Civil, nº 24, abril-junho de 2002, p. 

312/322): “O juiz, (...) para valorar a credibilidade de uma prova e a sua 

idoneidade para demonstrar um fato, baseia-se na sua experiência, que 

deve ser entendida como a experiência do homem médio, que vive em 

determinada cultura em certo momento histórico”. Não se desincumbindo 

de seu ônus probatório, deve ser reconhecida a condição de 

hipossuficiência da reclamante (quer sob o aspecto econômico, quer sob 

o técnico), como a verossimilhança dos fatos que traz a juízo, o que 

conduz à necessidade de facilitar a defesa de seus direitos, mediante a 

inversão do ônus probatório. Destarte, resta claro o dano moral sofrido 

pela parte autora, ao sentir-se prejudicada pela requerida, com os 

descontos indevidos em sua folha de pagamentos e, com a falta de zelo 
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quando da ausência de informação, finalização e liquidação do contrato 

em não impedir que tais descontos fossem efetivados. Ora, o consumidor 

não espera ver cobrado em sua folha de pagamento valores de forma 

diversa do contratado, o que por certo gera insegurança, angustia e 

sensação de impotência. É evidente que há, nesses casos, falha na 

prestação do serviço, pois não é admissível que a instituição bancária não 

zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem 

o risco da atividade que desempenha, o que torna desnecessário discutir 

possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. 

Cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima, etc. Considerando os elementos contidos nos autos e 

orientando-me pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária e juros 

legais. Quanto ao pleito de restituição dos valores indevidamente 

descontados na conta corrente do Autor, verifico que o pleito merece juízo 

de procedência em parte, haja vista que restou demonstrado apenas que 

houve o desconto do valor de R$ 184,36 no mês de setembro/2019, haja 

vista que no referido mês, conforme histórico acostado pela Autora, 

houve desconto de seus proventos. Ademais, conforme faturas 

acostadas pela defesa houve o recebimento de apenas uma parcela. 

Desta forma, cabível apenas a devolução do valor no importe de R$ 

184,36 (cento e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos). 

Consigna-se que os valores devem ser devolvidos da forma dobrada, pois 

ante a exposto alhures, houve cobrança indevida e o pagamento, estando 

presente os requisitos inseridos no parágrafo único do Art. 42 do CDC. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por SANDRA AONO DA 

SILVA em desfavor de Banco BANCO BMG S.A. para: (1º) DECLARAR a 

inexistência do débito oriundos do contrato de cartão de crédito objeto 

desta demanda; (2º) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da data da 

citação; e (3º) CONDENAR a Reclamada à devolução dos valores 

descontados na folha de pagamento da Autora no importe já dobrado de 

R$ 368,72 (trezentos e sessenta oito reais e setenta e dois centavos), 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do 

desconto indevido. Por pertinência TORNO DEFINITIVA a liminar concedida, 

sem imposição de multa. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010643-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES CONCEICAO ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo n. 1010643-53.2019.8.11.0001 Reclamante: 

CHARLES CONCEICAO ORMOND Reclamada: LG ELECTRONICS DO 

BRASIL LTDA . S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS que se fundamenta na 

alegação de que a parte reclamante adquiriu no dia 10/10/2018 um 

aparelho de ar condicionado da marca LG, pelo valor de R$ 1.602,24 (um 

mil seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos), e que o produto 

apresentou defeito, sendo o aparelho entregue à assistência técnica em 

01/04/2019, mas não foi realizado o reparo. Cansado de esperar o 

conserto do aparelho defeituoso, o autor, no dia 10/09/2019, adquiriu um 

novo aparelho de ar condicionado em substituição ao anterior, no valor de 

R$ 1.839,00 (um mil oitocentos e trinta e nove reais). Pede a devolução do 

valor pago pelo novo produto, em dobro, bem como condenação por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 3. No mérito, é 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido. A parte autora comprova que no 

dia 10/10/2018, adquiriu um aparelho de ar condicionado da empresa 

reclamada, e que o produto apresentou defeito, sendo levado à 

assistência técnica, que não realizou o reparo do produto. O autor 

demonstrou ainda, que realizou várias ligações e reclamações junto à 

reclamada a fim de ter o aparelho consertado, mas não obteve êxito, 

sendo obrigado a adquirir um novo produto no dia 10/09/2018, para 

satisfazer suas necessidades, conforme diversos protocolos citados na 

inicial id. 24601302. Da análise dos autos, percebe-se que de fato o 
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produto apresentou defeito, e que a assistência técnica da reclamada 

retirou o produto, mas não realizou o reparo. Nesse contexto tenho claro o 

dano material e moral sofrido pela parte autora, ao adquirir um produto, 

acionar a reclamada e não ter o problema solucionado. Evidente que há 

nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a 

empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. 

Assim, assume o risco da atividade que desempenha, o que torna 

desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de 

relação consumerista. Nesse sentido o disposto no art. 18, § 1º, inciso II, 

do Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 18 - Os fornecedores 

de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1º - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode 

o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos;” Assim, caracterizado o desatendimento ao 

que prescreve o texto legal, ou seja, a solução do vício no prazo de 30 

(trinta) dias gera ao consumidor, ora reclamante, o direito a valer-se de 

uma das alternativas previstas no §1º, do art. 18 do CDC, quais sejam, a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso (inciso I); a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos 

(inciso II) ou ainda o abatimento proporcional do preço (inciso III). Posto 

isso é que resulta parcialmente procedente o pedido para que seja 

promovida a devolução do valor pago pelo produto que apresentou 

defeito, de forma simples. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos 

tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente 

da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Nesse sentido, 

inclusive já se manifestou a Turma Recursal: RECURSO INOMINADO - 

VICIO DO PRODUTO NÃO SANADO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

CONFIGURADA - DANOS MORAL E MATERIAL - CARACTERIZADOS - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E 

IMPROVIDOS. Na responsabilidade por vício do produto, o fornecedor 

responde solidariamente com o fabricante. Configura má prestação do 

serviço e caracteriza abalo moral, bem como direito a restituição do valor 

desembolsado, produto que apresenta vicio de qualidade dentro do prazo 

de garantia, sendo encaminhado para reparos, mas não tem o problema 

solucionado, mesmo após decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, fato 

que privou consumidor de fazer uso regular do bem adquirido. Mantém-se 

a indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (RNEI, 3587/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da 

publicação no DJE 09/05/2012) RECURSO INOMINADO - DEFEITO DO 

PRODUTO - VÍCIO NÃO SANADO - DIREITO A SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 

2162/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 13/03/2012, Data da publicação no 

DJE 26/03/2012) Esses os fundamentos que apontam a caracterização do 

abalo extrapatrimonial, passível, portanto de reparação. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. 

Por conseguinte, merece parcial acolhimento, o pedido de danos materiais, 

que deve se limitar a valor pago pelo produto no importe de R$ 1.602,24 

(um mil seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos), de forma 

simples. III - DISPOSITIVO Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido contido na inicial com resolução do mérito, com esteio na norma 

do art. 487, inciso I do CPC, (1º) CONDENAR a Reclamada CHARLES 

CONCEICAO ORMOND a indenizar o Reclamante LG ELECTRONICS DO 

BRASIL LTDA na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

danos morais, o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 

362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e (2º) CONDENÁ-LA a RESTITUIR a Reclamante, a título 

de danos materiais, a importância paga pelo produto no montante de R$ 

1.602,24 (um mil seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos), 

atualizados pelo IGP-M da FGV, a partir do desembolso, mais juros de 

mora de 1% ao mês a contar da citação. Determino ainda, que o produto 

que se encontra na assistência técnica seja restituído à parte reclamada. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Sentença submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito 

do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE, nos termos do art. 40, da Lei Federal nº 

9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010723-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1010723-17.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ANDREIA NUCIA DE MARCHI Reclamada: MAGAZINE LUIZA S/A E 
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SPRINGER CARRIER LTDA. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER em que a parte 

autora afirma que em 25/06/2019, adquiriu da primeira reclamada um 

aparelho de ar condicionado, marca Springer Midea Inverte – A 42 MBCB 

12 M 5 – 220 volts, 12.000BTU, pelo valor de R$ 1.684, 16 (um mil, 

seiscentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), objetivando 

maior economia de energia, já que as propagandas sobre o produto 

afirmavam que o aparelho tinha uma gasto 70% (setenta por cento) menor, 

que um ar condicionado comum. A reclamante afirma que considerando a 

data de instalação e o fechamento de sua fatura de energia ocorrida no 

dia 17.09.2019, o aparelho não correspondeu às suas expectativas de 

economia, bem como a potência do aparelho não condiz com suas 

especificações. Ao final, pleiteia a autora a condenação da reclamada em 

danos morais, bem como na obrigação de a entrega do produto nos 

termos prometidos no anúncio que levou a autora decidir pela aquisição, 

bem como pelo ônus ao pagamento dos serviços necessários para efetivo 

funcionamento do equipamento, a que título for, com ressarcimento, 

inclusive, dos já suportados pela requerente. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. A segunda ré arguiu a incompetência, ante a alegação de 

necessidade de realização de prova pericial. No presente caso, rejeito-a, 

haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. A primeira reclamada apresentou defesa 

arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que não 

é responsável pelos fatos narrados na inicial. Contudo, a rejeito, pois 

restou incontroverso nos autos que a parte reclamada comercializou o 

produto, devendo esta responder, solidariamente, pelos supostos danos 

causados, conforme preconiza o artigo 18 do CDC, pois em se tratando de 

solidariedade, a ação pode ser proposta contra qualquer dos coobrigados, 

à escolha do consumidor, podendo o acionado, se for o caso, agir 

regressivamente contra os demais fornecedores. 3. No mérito, a demanda 

é improcedente. A reclamante alega falha na prestação de serviço das 

reclamadas devido ao fato de ter adquirido um aparelho de ar 

condicionado, modelo inverter, que prometia economia de até 70% 

(setenta por cento) no consumo de energia, mas o parelho não 

correspondeu às expectativas da autora, vez que não apresentou a 

economia de energia pretendida, não possuindo ainda a potência 

esperada para as características do produto. As reclamadas em sede de 

defesa arguem que a parte autora não provou o defeito no produto. Dá 

analise dos autos, verifica-se que a parte reclamante não apresentou 

provas mínimas de suas alegações, pois a simples juntada de faturas de 

energia com valores maiores após a instalação do produto, não permite 

afirmar que o aparelho possua vício, ou que não cumpre as 

especificações do fabricante. Ademais, a autora não comprovou nos 

autos que tenha acionado às reclamadas para que fosse realizada a 

análise do produto pela assistência técnica, objetivando constatar a 

existência de defeito. Desta feita, tenho que a autora não se 

desincumbindo do ônus probatório que lhe competia por força do art. 373, I 

do CPC, verbis: “Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito”; Em face da não comprovação do vício 

alegado, não há que se falar em qualquer espécie reparação de danos 

sejam materiais ou extrapatrimoniais, não merecendo, portanto, prosperar 

o pleito autoral. Assim a parte autora não logrou êxito em demonstrar a 

falha na prestação de serviço da ré. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais em face dos fatos narrados na 

inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Assim, 

verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do 

Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, 

nos moldes pleiteados na exordial. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais formulados pela parte requerente 

ANDREIA NUCIA DE MARCHI em face de MAGAZINE LUIZA S/A E 

SPRINGER CARRIER LTDA. Deixo de condenar a reclamante no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne 

Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016444-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016444-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINA CELIA ANDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E 

N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de 

serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 93,50 

(noventa e três reais e cinquenta centavos) com inclusão no SERASA em 

19/09/2017. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela reclamada, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Rejeito ainda a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos 

verifico que a parte Reclamante apresentou todos os documentos 

necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da 

negativação onde fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece 

procedência. Da análise das provas permite-se inferir que o registro dos 

dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No 

entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência 

de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Dessa forma, verifica-se que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 
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entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. Cabe esclarecer, que as 

ademais anotações e nome da Requerente estão sendo discutidas em 

outras ações. Dessa forma, a conduta consistente em encaminhar ou 

manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por REGINA CELIA ANDRADE em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO para (i) DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, e (ii) CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (19/09/2017). Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (Serasa). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017043-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA EURIPA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017043-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANDA EURIPA DE OLIVEIRA REQUERIDO: NOVO MUNDO 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NOME 

NEGATIVADO INDEVIDAMENTE – FATURA QUITADA em que a parte 

reclamante alega que ocorreu falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 136,00 (cento 

e trinta e seis reais) com inclusão no Serasa em 24/11/2018. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência de 

preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A pretensão merece 

procedência. Da análise das provas permite-se inferir que o registro dos 

dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. A 

Reclamada, por sua vez, apenas limita-se a afirmar a existência de 

relação jurídica entre as partes e que o débito é legítimo. Contudo, a 

Reclamada deixou de colacionar aos autos provas que demonstrem ao 

origem do débito negativado. Dessa forma, verifico que a empresa não 

trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que 

se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 
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sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por VANDA EURIPA DE OLIVEIRA em desfavor de 

NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA para DECLARAR a 

inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data do evento danoso (24/11/2018). Proceda o Reclamado, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de 

proteção ao crédito. O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016439-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016439-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINA CELIA ANDRADE REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, 

assim como por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 690,45 (seiscentos e 

noventa reais e quarenta e cinco centavos) com inclusão no SERASA em 

02/01/2016. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de retificação do polo passivo deixa de ser analisada vez que o 

polo da demanda já consta na forma pleiteada. 3. A pretensão merece 

procedência. Da análise das provas permite-se inferir que o registro dos 

dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No 

entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência 

de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Dessa forma, verifica-se que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por REGINA CELIA ANDRADE em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A para DECLARAR a 

inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data do evento danoso (02/01/2016). Proceda o Reclamado, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de 

proteção ao crédito (Serasa). O não cumprimento incidirá em multa no 

valor fixo de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sem custas e sem honorários, 

por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017351-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON BENIGNO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017351-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HUDSON BENIGNO NUNES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 373,59 (trezentos e setenta e três reais e 

cinquenta e nove centavos) com inclusão no SCPC em 08/03/2019. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a alegação da 

Reclamante de incompetência do juízo por necessidade de realização de 

perícia grafotécnica, vez que verifico que existem nos autos elementos de 

prova suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. A pretensão é 

improcedente. Da análise das provas permite-se inferir que o registro dos 

dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. A 

Reclamada, por sua vez, informou que atuou dentro dos limites do 

exercício regular do seu direito de credora. A fim de comprovar a 

legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos autos o contrato 

pactuado com a Reclamante, cuja as assinaturas são bastante 

semelhantes às apostas nos documentos que instruíram a inicial, bem 

como demonstrou nos autos que o débito tem como referência a ausência 

de pagamento da fatura com vencimento em fevereiro/2019, conforme 

doc. Anexo no ID. 26261040. Assim, não verifico ilegalidade praticada pela 

Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a 

socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o 

deslinde da controvérsia. Por outro lado, a Reclamante na impugnação, 

limitou-se apenas a afirmar o desconhecimento do débito. Ora, a parte 

Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação rebater os 

termos da contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos 

autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus 

da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

HUDSON BENIGNO NUNES DA SILVA em desfavor BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A ambos com qualificação nos autos. Deixo de condenar o 

Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017107-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTE JULIANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017107-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELESTE JULIANA DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na 

prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de 

seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de 

R$ 286,41 (duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos) com 

inclusão no SCPC em 17/07/2019. Pede a declaração de inexistência do 

débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito 

a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. Rejeito ainda a preliminar de ausência de 

interesse de agir arguida pela reclamada, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, 

pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 3. A 
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pretensão é improcedente. Da análise das provas permite-se inferir que o 

registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma 

indevido. A Reclamada, por sua vez, informou que atuou dentro dos limites 

do exercício regular do seu direito de credora. A fim de comprovar a 

legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos autos o contrato 

pactuado com a Reclamante, cuja as assinaturas são bastante 

semelhantes às apostas nos documentos que instruíram a inicial, bem 

como demonstrou nos autos que o débito tem como referência a ausência 

de pagamento da fatura com vencimento em fevereiro/2019, conforme 

doc. Anexo no ID. 28152172. Assim, não verifico ilegalidade praticada pela 

Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a 

socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o 

deslinde da controvérsia. Por outro lado, a Reclamante na impugnação, 

limitou-se apenas a afirmar o desconhecimento do débito. Ora, a parte 

Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação rebater os 

termos da contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos 

autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus 

da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

CELESTE JULIANA DE CAMPOS em desfavor BANCO BRADESCARD S.A 

ambos com qualificação nos autos. Deixo de condenar o Reclamante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006265-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO SANTOS PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1006265-54.2019.8.11.0001 Reclamante: 

PAULO RICARDO SANTOS PAIVA Reclamada: IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na negativação 

indevida do nome da parte autora, na data de 13/05/2019, no valor de R$ 

767,58 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), 

por débito pelo qual a parte autora alega desconhecimento. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. No que tange a 

preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito, vez que se confunde com o 

mérito e com o mesmo será apreciado, conforme entendimento trazido por 

José Rogério Cruz e Tucci, no artigo “Novo CPC traz mudanças na 

arguição de ilegitimidade passiva”, que assim leciona: “...reconhecida a 

impertinência subjetiva no polo passivo da ação, sobretudo depois de 

contestada ação, impõe-se o decreto de improcedência do pedido...” 3. No 

mérito, a ação é improcedente. Infere-se de modo claro que a parte autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito e danos morais por 

negativação indevida da parte ré. Contudo, se pode ver no extrato anexo 

pela parte autora que a negativação foi incluída pelo BANCO IBI S.A 

BANCO MULTIPLO, e a ação foi proposta em face de IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA, empresa diversa. Dá análise das provas, percebe-se que 

de fato a empresa ré não pode ser responsabilizada pela negativação do 

nome da parte autora, de modo que a ação é improcedente. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por PAULO RICARDO 

SANTOS PAIVA em desfavor de IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne 

Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016747-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016747-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IZILDA FERNANDES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de ACAO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS COM INDENIZACAO POR 

DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na 

prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de 

seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de 

R$ 252,81 (duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos) 

com inclusão no SCPC em 02/04/2015. Pede a declaração de inexistência 

do débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Rejeito a preliminar de retificação do polo passivo deixa de ser 

analisada vez que o polo da demanda já consta na forma pleiteada. 3. A 

pretensão merece procedência. Da análise das provas permite-se inferir 

que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante 

afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que 

demonstre a existência de relação jurídica entre as partes para que se 

possa analisar a origem do débito. Analisando os autos, verifica-se que a 

Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora 

teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo que justificasse as 

restrições, mas apenas extrato de faturas unilaterais, as quais a 

jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((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). Dessa forma, 

verifica-se que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por IZILDA FERNANDES DOS SANTOS em desfavor 

de BANCO BRADESCARD S.A para DECLARAR a inexistência do débito 

objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (02/04/2015). Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (SCPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016343-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA JANAINE DE BRITO GUIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016343-10.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: FLAVIA JANAINE DE BRITO GUIA REQUERIDO: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO S E N 

T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA PARS em que a 

parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 787,68 ( 

setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) com 

inclusão no Serasa em 09/08/2019. Pede a declaração de inexistência do 

débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a 

ausência de preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A 

pretensão merece procedência. Da análise das provas permite-se inferir 

que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante 
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afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que 

demonstre a existência de relação jurídica entre as partes para que se 

possa analisar a origem do débito. Dessa forma, verifico que a empresa 

não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que 

se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por FLAVIA JANAINE DE BRITO GUIA em desfavor de 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO para 

DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR 

a Requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da data do evento danoso (09/08/2019); bem como, para 

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no ID. 26009413. Proceda o 

Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto 

da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA). O não cumprimento 

incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas 

e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016928-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016928-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO JOSE DE JESUS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. S E 

N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 154,50 (cento 

e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) com inclusão no SCPC 

em 25/06/2019. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito, ainda, a 

preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão é improcedente. Da análise das 

provas permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, 

informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito 

de credora. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada 

trouxe aos autos o áudio onde a Reclamante realiza a adesão do serviço, 

cujo os dados pessoais confirmados são bastante semelhantes às 

apostas nos documentos que instruíram a inicial, bem como demonstrou 

nos autos que o débito tem como referência a ausência de pagamento da 

fatura com vencimento em março/2019 e abril/2019, conforme doc. Anexo 

no ID. 28421277. Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, 

já que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as 

suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Por outro lado, a Reclamante na impugnação, limitou-se 

apenas a afirmar o desconhecimento do débito. Ora, a parte Reclamante 

deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da 

contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da 

prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 
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medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

FABIO JOSE DE JESUS SILVA em desfavor TELEFÔNICA BRASIL S/A 

ambos com qualificação nos autos. Deixo de condenar o Reclamante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009479-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009479-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA PEDROSO REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA S E N T E N Ç A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a 

parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 473,75 

(quatrocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) com 

inclusão no SCPC em 10/11/2015. Pede a declaração de inexistência do 

débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito 

a preliminar arguida pela Reclamada, vez que nos termos do art. 54 da Lei 

nº 9.099/95 não há se falar em pagamento de custas, taxas ou despesas 

processuais tornando, por ora, irrelevante a discussão acerca da 

concessão de justiça gratuita a qual, em caso de eventual interposição de 

recurso, deverá ser analisada pela Turma Recursal. Rejeito ainda a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela reclamada, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

3. A pretensão é improcedente. Da análise das provas permite-se inferir 

que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante 

afirma indevido. A Reclamada, por sua vez, informou que atuou dentro dos 

limites do exercício regular do seu direito de credora. A fim de comprovar 

a legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos autos o contrato 

pactuado com a Reclamante, cuja as assinaturas são bastante 

semelhantes às apostas nos documentos que instruíram a inicial, bem 

como demonstrou nos autos que o débito tem como referência a ausência 

de pagamento da fatura com vencimento em outubro/2015, conforme doc. 

Anexo no ID. 25973425. Assim, não verifico ilegalidade praticada pela 

Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a 

socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o 

deslinde da controvérsia. Por outro lado, a Reclamante na impugnação, 

limitou-se apenas a afirmar o desconhecimento do débito. Ora, a parte 

Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação rebater os 

termos da contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos 

autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus 

da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. (...) Vale referir que apenas a parte 

demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreram as Reclamadas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Deixo de condenar 

a Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

ANA PAULA SARAIVA GUEDES em desfavor ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ambos com qualificação nos autos. OPINO, ainda, 

pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada para 

CONDENAR o Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 837,97 

(oitocentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), devendo esse 

valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da data 

da apresentação da contestação e juros de mora de 1% ao mês a partir 

da contestação. Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 
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Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016122-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE NAYARA PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016122-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAROLAYNE NAYARA PEREIRA GONCALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na 

prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de 

seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de 

R$ 345,95 (trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco 

centavos) com data inclusão no SPC em 28/10/2019. Pede a declaração 

de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando 

os autos verifico que a parte Reclamante apresentou todos os 

documentos necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente 

o extrato da negativação onde fundamenta seu pedido. Rejeito ainda a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela reclamada, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

3. A pretensão merece procedência. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, 

deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência de 

relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer 

relação jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((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). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por KAROLAYNE NAYARA PEREIRA GONCALVES em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a 

baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SPC). O 

não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020448-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA IASMIM RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANENILVA GONCALVES BATISTA OAB - MT18056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020448-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANESSA IASMIM RODRIGUES MACHADO REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 
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RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA em que a parte reclamante alega 

que teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 3.048,55 (três mil e quarenta e oito reais e 

cinquenta e cinco centavos) com inclusão no Serasa em 22/11/2019. Pede 

a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Conforme se 

extrai dos autos as partes noticiaram no ID. 28973643 a realização de 

composição amigável, cujo pagamento deverá ser realizado no prazo de 

15 (quinze) dias após a homologação. Sendo assim, impõe a homologação 

do acordo e a extinção do processo com resolução do mérito. III – 

DISPOSITIVO Por todo exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do acordo 

realizado entre as partes, JULGANDO EXTINTO o presente feito, com 

resolução no mérito, nos termos do art. 487, III, B do CPC. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016475-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON CESAR PINTO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016475-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HILTON CESAR PINTO DE MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. 

S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 263,29 

(duzentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos) com data 

inclusão no SPC em 28/07/2019. Pede a declaração de inexistência do 

débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito 

a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

dos documentos acostados na exordial permite constatar que o registro 

dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No 

entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência 

de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer 

relação jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((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). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por HILTON CESAR PINTO DE MORAIS em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito objeto 

da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Proceda o 

Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto 

da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SPC). O não cumprimento 

incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas 

e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1014859-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYHANNY SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR OAB - MT23279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014859-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAYHANNY SOUZA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T 

E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS POR INCLUSÃO INDEVIDA NO SERASA 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em que a parte reclamante alega 

que teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 489,57 ( quatrocentos e oitenta e nove reais e 

cinquenta e sete centavos) com inclusão no Serasa em 21/10/2019. Pede 

a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito ainda a preliminar de 

ausência de interesse de agir arguida pela reclamada, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

3. A pretensão merece procedência. Da análise das provas permite-se 

inferir que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante 

afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que 

demonstre a existência de relação jurídica entre as partes para que se 

possa analisar a origem do débito. Analisando os autos, verifico que a Ré 

não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, 

efetivamente, qualquer relação jurídica consigo que justificasse as 

restrições, mas apenas telas sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, 

as quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((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). Dessa forma, 

verifico que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por RAYHANNY SOUZA LIMA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. – VIVO para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (09/08/2019); bem como, para CONFIRMAR a tutela de urgência 

concedida no ID. 25654877 Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (SERASA). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014062-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014062-81.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENATO ROSA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. S E 

N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 123,87 ( 

cento e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) com inclusão no 

Serasa em 10/01/2017. Pede a declaração de inexistência do débito objeto 
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da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito ainda a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela reclamada, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

3. A pretensão merece procedência. Da análise das provas permite-se 

inferir que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante 

afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que 

demonstre a existência de relação jurídica entre as partes para que se 

possa analisar a origem do débito. Analisando os autos, verifico que a Ré 

não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, 

efetivamente, qualquer relação jurídica consigo que justificasse as 

restrições, mas apenas telas sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, 

as quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((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). Dessa forma, 

verifico que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por RENATO ROSA DOS SANTOS em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. – VIVO para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (10/01/2017); Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (SERASA). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014812-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ASSIS PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014812-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO DE ASSIS PEDROSO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a 

parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 251,77 ( 

duzentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos) com inclusão 

no SPC em 25/05/2016. Pede a declaração de inexistência do débito objeto 

da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Afasto a 

prejudicial de prescrição, pois à luz do art. 27 CDC, aplicável ao caso, o 

prazo para o ajuizamento da presente demanda é de cinco anos. Rejeito, 

ainda, a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico 

que a parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários 

para a apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação 

onde fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da 

análise das provas permite-se inferir que o registro dos dados da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, 

deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência de 

relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer 

relação jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já 
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reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((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). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por RENATO ROSA DOS SANTOS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para 

DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR 

a Requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da data do evento danoso (25/05/2016); Proceda o 

Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto 

da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SPC). O não cumprimento 

incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas 

e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014379-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZINELMA PATRICIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014379-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZINELMA PATRICIA DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no 

valor de R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa e sete centavos), 

contrato nº. 0311355467, inclusa no SCPC em 21/01/2018. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. No que tange a 

preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta 

ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para 

propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”, 

sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 

e o interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na inicial pelo 

pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação 

indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno e faturas. Destaco que as 

imagens juntadas no bojo da contestação e as faturas apenas traduzem 

que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus programas de 

software, que em absoluto se caracterizam como documento, porque 

constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 538 de 744



poderem ser adulterados mediante simples comando de quem tem acesso 

aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe 

aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do 

consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA 

UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A 

parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção 

ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu 

indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu 

nome, assim como a declaração de inexistência da dívida. Em 

contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, 

a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas 

de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a 

contratação, diante de sua inegável unilateralidade. Sentença que julgou 

procedentes os pedidos à exordial, para desconstituir o débito, excluir o 

nome da autora dos registros negativadores e condenar a ré a 

indenização por danos morais, mantida. Quantum fixado reduzido para R$ 

2.000,00 (dois mil reais), mantidos os consectários legais da sentença, eis 

que a autora apresenta outros registros negativos posteriores aquele 

discutido nesses autos (fls. 28/29). Valor que melhor atende aos 

princípios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DA AUTORA 

DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71008864548, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

04-02-2020)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento 

estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao 

extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido contraposto 

formulado pela parte Reclamada, ante a fundamentação exposta alhures. 

III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ZINELMA PATRICIA DA 

CRUZ em desfavor de VIVO S.A. para DECLARAR a inexistência dos 

débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (21/01/2018). 

Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte Reclamada. 

Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

baixa definitiva da anotação de débito em nome da parte Autora do valor 

de R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa e sete centavos), 

contrato nº. 0311355467, inclusa no SCPC em 21/01/2018, objeto dos 

autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014095-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA CAMILA LIMA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014095-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NAGILA CAMILA LIMA DA CUNHA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer contrato com a Reclamada que justifique 

as negativações de seu nome nos valores de R$ 1.109,20 (um mil cento e 

nove reais e vinte centavos), contrato nº. UG460432000006143032, 

inclusa no SCPC em 11/01/2019; R$ 983,48 (novecentos e oitenta e três 

reais e quarenta e oito centavos), contrato nº. MP66000009339066132D, 

inclusa no SCPC em 06/03/2019; e R$ 335,92 (trezentos e trinta e cinco 

reais e noventa e dois centavos), contrato nº. DE04604010443462, 

inclusa no SCPC em 11/02/2019. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência dos débitos que originaram as negativações em apreço, bem 

como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Outrossim, observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 
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sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar a preliminar de 

incompetência do juizado especial cível para julgar a presente demanda, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece 

juízo de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada os serviços Bancários e de cartão de crédito, cujo termo de 

adesão segue anexo, juntamente com cópia dos documentos pessoais da 

parte Autora. Destaca-se que a Reclamada logrou êxito em comprovar que 

o Autor utilizou os serviços, conforme faturas anexas, as quais 

demonstram a utilização do cartão com realização de compras e 

pagamentos. Ademais, a parte Autora realizou a utilização do cheque 

especial de sua conta corrente e não adimpliu, tendo realizado empréstimo 

no importe de R$ 1.109,20 em 08/08/2019 para pagamento de seus débitos 

(cartão de crédito e cheque especial), conforme áudio anexo. Outrossim, 

em detida análise aos extratos bancários acostados pela defesa 

constata-se que a parte Autora continuou a utilizar o limite de cheque 

especial de sua conta corrente, o que gerou novos débitos. Portanto, a 

cobrança é devida, uma vez que o termo de adesão encontra-se 

devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar 

a partir da análise dos contratos e dos demais documentos assinados por 

ela, como procuração e declaração de hipossuficiência, onde constam 

assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer 

dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o 

contrato existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Consigna-se, ainda, que a 

responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos 

danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão 

mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO 

AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por NAGILA CAMILA LIMA DA CUNHA em desfavor de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015035-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: YAMA MAYURI DA SILVA SANTOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DO ATO ILICITO 

em que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço 

por cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 448,23 

(quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos) com 

inclusão no SCPC em 14/11/2016. Pede a declaração de inexistência do 

débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito 

a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

das provas permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 
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partes para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os 

autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar 

que a parte autora teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo 

que justificasse as restrições, mas apenas telas sistêmicas e extrato de 

faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((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). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por YAMA MAYURI DA SILVA SANTOS em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito 

objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (14/11/2016); Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (SCPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014735-74.2019.8.11.0001
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ISABELLY RODRIGUES AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014735-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISABELLY RODRIGUES AGUIAR REQUERIDO: VIVO S.A. S 

E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de 

serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 237,41 

(duzentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos) com inclusão no 

SPC em 06/04/2015. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da 

lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise 

das provas permite-se inferir que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 

partes para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os 

autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar 

que a parte autora teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo 

que justificasse as restrições, mas apenas telas sistêmicas e extrato de 

faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((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). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 
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conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ISABELLY RODRIGUES AGUIAR em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito objeto 

da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (06/04/2015); 

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do 

débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SPC). O não 

cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015005-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELMEY CRISTINA RIBEIRO DE BARROS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015005-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELMEY CRISTINA RIBEIRO DE BARROS SANTOS 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais em decorrência de falha na prestação de serviço – 

cancelamento de voo. Pede a condenação da Reclamada em danos morais 

no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais em R$ 

112,00 (cento e doze reais). É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. Inexistem preliminares a serem 

analisadas. 4. No mérito a pretensão merece juízo de procedência. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde as partes reclamadas estão mais 

aptas a em o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbindo à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. O Reclamante alega que 

adquiriu passagem aérea da Reclamada com trecho Rio de Janeiro/RJ – 

Cuiabá/MT, para a data de 08/04/2019, com horário de partida às 18h05. 

No entanto, afirma que após realizar o check-in foi informado de que o voo 

havia sido cancelado. Diante disso, aduz que a Reclamada o realocou em 

voo da companhia AZUL para o outro dia 09/04/2019. Narra que adquiriu 

da citada companhia o serviço “mais espaço azul”, pelo valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais), pois não estava conseguindo fazer o check-in pela 

companhia. Aduz que novamente a Reclamada o realocou em outro voo da 

própria companhia, mas para a data de 10/04/2019. Alega que ser 

servidor público de Várzea Grande/MT e que na data de 09/04/20149 

estava escalado para trabalhar em regime de plantão e que restou 

impossibilitado cumprir ante o cancelamento do seu voo pela Reclamada. A 

Reclamada, por sua vez, nega a falha na prestação de serviço informando 

que o voo fora cancelado em razão de mau tempo. Diante disso, afirma 

inexistir dever de reparação em danos morais e materiais. A despeito de a 

Reclamada alegar inexistir falha na prestação de serviço ante a ausência 

de condições climáticas esta não demonstrou nos autos tal afirmativa, pois 

caberia à empresa trazer aos autos o Boletim da ANAC comprovando a 

determinação da suspensão dos voos. A empresa apenas trouxe 

reportagens jornalísticas informando da ocorrência de chuvas na cidade 

do Rio de Janeiro na data do voo inicialmente contratado pelo Reclamante, 

08/04/2019, o que não tem o condão de afastar sua responsabilidade 

pelos fatos ora discutidos. Ademais, a Reclamada apresentou, igualmente, 

justificativa para cancelamento do voo realocado perante a companhia 

aérea Azul, o que causou imenso prejuízo ao Reclamante, pois somente 

chegou ao seu destino final na data de 10/04/2019, dois dias após a data 

contratada. O caso em análise ainda foge aos demais em razão de o 

Reclamante ser servidor público e estar escalado para trabalhar em 

regime de plantão em 09/04/2019 (ID nº 25666176) não sendo possível 

cumprir com sua jornada de trabalho, pois em razão da falha na prestação 

de serviço da Reclamada, somente chegou à capital em 10/04/2019. É 

inegável a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar. 

Nesse sentido, verbis: “Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo é 

objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Excludente suscitada pela ré, 

correspondente a alteração na malha aérea, que não restou comprovada. 

Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do qual não se 

desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais evidenciados na 

espécie. Dever de restituição da importância despendida com alimentação. 

3. Danos morais que independem da prova do efetivo prejuízo, pois já 

trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório fixado na sentença 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 542 de 744



reduzido. Observância dos parâmetros fixados por este órgão fracionário 

em casos semelhantes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70045554888, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 29/02/2012) (grifei) No que pertine aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Quanto aos danos materiais pleiteados verifico que razão 

assiste ao Reclamante ante o reconhecimento da falha na prestação de 

serviço, bem como do prejuízo material com a aquisição de serviços que 

posteriormente sequer fora utilizado ante o também cancelamento da 

realocação do voo perante a companhia Azul. III - DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por KELMEY CRISTINA RIBEIRO DE 

BARROS SANTOS em face GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGMP/FGV a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a restituir ao 

Reclamante a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais), corrigido a partir 

do efetivo desembolso pelo IGPMT/FGV e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação da Juíza de Direito do 2º Juizado Especial Cível 

de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017177-13.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JOSEMAR ANDRE ARRUDA DE LIMA REQUERIDO: VIVO 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual 

a parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no 

valor de R$ 102,02 (cento e dois reais e dois centavos), contrato nº. 

0350058157, inclusa no SCPC em 24/04/2019. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Indefiro o pedido de intimação da parte 

Autora para acostar extrato de negativação de balcão, vez que 

incontroversa a negativação existente, conforme se evola da defesa. 

Ademais, a Reclamada poderia acostar extrato de negativação do nome 

do Autor visando infirmar as alegações autorais. Consigna-se que a 

demanda está instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, 

não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno e faturas. Destaco que as imagens juntadas no bojo 

da contestação e as faturas apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 
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condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por JOSEMAR ANDRE ARRUDA DE LIMA em desfavor de VIVO 

S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso (24/04/2019). Determino que a parte 

Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da 

anotação de débito em nome da parte Autora do valor de R$ 102,02 (cento 

e dois reais e dois centavos), contrato nº. 0350058157, inclusa no SCPC 

em 24/04/2019, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019058-25.2019.8.11.0001
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KAROLINE KEVELLY FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)
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DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019058-25.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: KAROLINE KEVELLY FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que oriunda de multa por fidelidade, aplicada após o 

cancelamento dos serviços devido à impossibilidade de prestação dos 

serviços em novo endereço (mudança de domicílio) pela parte Reclamada. 

Assim, sustenta que a negativação de seu nome no valor de R$ 326,41 

(trezentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), inclusa no 

SERASA em 14/06/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação em comento, bem como indenização 

por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma ser 

indevido, pois oriundo de cobrança de multa por fidelização. Alega a parte 

Autora que em dezembro de 2018 mudou de endereço, contudo, a parte 

Reclamada não disponibilizava os serviços no novo endereço, assim, ante 

a impossibilidade de continuidade do contrato, a Autora teve que solicitar o 

cancelamento dos serviços. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços e 

estava ciente da cobrança de multa por fidelização em caso de pedido de 

cancelamento. No entanto, verifica-se que razão não assiste à 

Reclamada. Conforme se evola dos autos o cancelamento do contrato 

ocorreu por culpa da Reclamada, que não disponibilizou os serviços para 

a parte Autora no novo endereço. Portanto, constata-se que indevida a 

cobrança de multa por fidelidade do consumidor, quando este não deu azo 
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ao cancelamento contratual. Evidencia-se, ainda, que tal desoneração – 

quanto ao pagamento da multa – encontra-se estampada no contrato de 

adesão fornecido pela Reclamada, como bem demonstrado pela parte 

Autora. Colhe-se da cláusula 4.1.2 do contrato anexo (ID 26679553), que 

caso haja a impossibilidade de técnica de instalação dos serviços quando 

solicitada a mudança de endereço, o contrato será extinto, sem qualquer 

ônus às partes, verbis: “4.1.2 No caso de impossibilidade técnica para a 

instalação do VIVO INTERNET FIBRA no endereço inicialmente solicitado ou 

para o qual foi solicitada a mudança do serviço, este contrato estará 

automaticamente extinto, sem que caiba ônus ou qualquer espécie de 

ressarcimento a qualquer das partes”. Desta forma, indevida a cobrança 

de multa por fidelidade, quando a quebra do contrato não se deu por culpa 

do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO. RESCISÃO CONTRATUAL EM VIRTUDE DE INDISPONIBILIDADE DO 

SERVIÇO DA RÉ. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE MULTA 

CONTRATUAL E RESCISÃO CONTRATUAL. 1. Cuidam-se os autos de 

ação na qual relatou a parte autora que firmou contrato para prestação de 

serviço de internet com a ré no mês de maio/2016, com fidelidade de 12 

meses. Contudo, em novembro/2016, o autor mudou de endereço, 

contatando a empresa requerida para transferir a prestação do serviço 

para o novo local. Entretanto, teria sido informado que não seria possível 

em razão da não cobertura dos serviços no novo endereço, motivo pelo 

qual o demandante solicitou a rescisão do contrato. Referiu que, mesmo 

diante da indisponibilidade técnica do serviço no local, foi informado que 

precisaria pagar uma multa fidelidade no valor de R$ 1.447,70. Requereu a 

rescisão do contrato com afastamento da multa. 2. Pois bem. Restou 

incontroverso que não foi possível a continuidade do serviço no novo 

endereço do autor, o que justifica a rescisão contratual, sem a incidência 

da referida multa por fidelidade. 3. Não há como se atribuir ao consumidor 

a culpa pela rescisão. A motivação para a quebra do contrato se deu em 

razão da impossibilidade da empresa ré prestar os serviços contratados 

no novo endereço. 4. Logo, adequada a decisão que declarou rescindido 

o contrato, sem ônus ao consumidor. 5. Por fim, dou por prequestionados 

os dispositivos legais invocados pelas partes, com a finalidade de evitar 

eventual oposição de embargos de declaração, tão somente com esse 

propósito. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 

71007564123, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 11-07-2018)”. 

Assevero ainda, que em consonância com o Código de Defesa do 

Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de 

forma segura e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por KAROLINE KEVELLY FIGUEIREDO DE OLIVEIRA em desfavor de VIVO 

S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar deferida 

nos autos, sem imposição de multa. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015096-91.2019.8.11.0001
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ERBERT JUVINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015096-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERBERT JUVINO DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no 

valor de R$ 339,41 (trezentos e trinta e nove reais e quarenta e um 

centavos), contrato nº. 0309177848, inclusa no SCPC em 08/12/2017. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não há o que se falar 

em ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

vez que a demanda está instruída com os documentos necessários para a 

sua análise. Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 
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audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno e faturas. Destaco que as 

imagens juntadas no bojo da contestação e as faturas apenas traduzem 

que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus programas de 

software, que em absoluto se caracterizam como documento, porque 

constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, 

poderem ser adulterados mediante simples comando de quem tem acesso 

aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe 

aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do 

consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA 

UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A 

parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção 

ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu 

indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu 

nome, assim como a declaração de inexistência da dívida. Em 

contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, 

a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas 

de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a 

contratação, diante de sua inegável unilateralidade. Sentença que julgou 

procedentes os pedidos à exordial, para desconstituir o débito, excluir o 

nome da autora dos registros negativadores e condenar a ré a 

indenização por danos morais, mantida. Quantum fixado reduzido para R$ 

2.000,00 (dois mil reais), mantidos os consectários legais da sentença, eis 

que a autora apresenta outros registros negativos posteriores aquele 

discutido nesses autos (fls. 28/29). Valor que melhor atende aos 

princípios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DA AUTORA 

DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71008864548, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

04-02-2020)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento 

estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao 

extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido contraposto e o 

pedido de litigância de má-fé formulado pela parte Reclamada, ante a 

fundamentação exposta alhures. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ERBERT JUVINO DE SOUZA em desfavor de VIVO S.A. 

para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso (21/01/2018). Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela 

parte Reclamada. Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 

05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação de débito em nome da parte 

Autora do valor de R$ 339,41 (trezentos e trinta e nove reais e quarenta e 

um centavos), contrato nº. 0309177848, inclusa no SCPC em 08/12/2017, 

objeto dos autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017148-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO SIMONI DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega 

se indevida, uma vez que não possui qualquer contrato com a Reclamada 

que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 332,03 

(trezentos e trinta e dois reais com três centavos), referente ao contrato 

nº. 0009286788201803, inclusa no SERASA em 27/04/2018. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 

improcedência e procedência em parte do pedido contraposto. 

Compulsando os documentos juntados com a contestação e em análise 

detida aos documentos anexos à exordial, permite consignar que a 

Reclamante já possuiu como endereço residencial o mesmo constante no 

cadastro da UC 6/9286788-6, pois a parte Reclamada acostou aos autos 

documentação que demonstra que a parte Autora juntou nos autos do 

processo nº. 8056025-52.2016.811.0001 (PROJUDI) fatura da referida UC 

em seu nome para comprovar seu endereço residencial. Desta forma, não 

restam dúvidas de que a parte Autora residiu no endereço onde a Unidade 

Consumidora está cadastrada. Além do mais, como é cediço, para que o 

consumidor passe a receber o fornecimento da energia elétrica em sua 

residência, basta que se dirija até uma agencia da Reclamada e solicite a 

transferência ou o cadastramento da Unidade Consumidora, sem a 

necessidade de assinatura de qualquer contrato. Desta forma, muito 

embora não exista contrato físico, este se presume válido, gerando todos 

os efeitos de um contrato escrito, haja vista que comprovado pela parte 

Reclamada que a Reclamante já residiu no imóvel em que a UC está 

cadastrada. Portanto, a cobrança é devida. É que há determinadas 

relações contratuais que prescindem da existência de contrato 

instrumentalizado, ou mesmo de acordo verbalizado, o que ocorre em 

profusão nas relações de consumo que, conforme lição de Rizzatto 

Nunes, “São aquelas em que um comportamento de fato, socialmente 

generalizado, faz com que se aceite a existência de um contrato, ainda 

que ele jamais tenha sido firmado. O contrato é presumido diretamente do 

fato da ação ou comportamento. São, tecnicamente falando, ’relações de 

fato contratuais’ “(Curso de Direito do Consumidor, São Paulo, Saraiva, 

pág. 669). Ora, se o serviço foi prestado e restou inadimplente, conclui-se 

que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de 

negativações, no que a requerida se restringe ao exercício regular de 

direito que lhe compete. Portanto, os documentos colacionados pela parte 

Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse 

modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja 

vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. 

Assim, não incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a 

conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 

8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova 

desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho em parte o 

pedido contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos 

referentes ao fornecimento de energia elétrica estão comprovados em 

Contestação. Consigna-se que o pedido contraposto deve guardar relação 

com o objeto da demanda, portanto, como a demanda vida discutir a 

legalidade da inclusão no cadastro de inadimplentes apenas da fatura no 

valor de R$ 332,03 (trezentos e trinta e dois reais com três centavos), 

com vencimento em 27/03/2018, a causa de pedir restringe a tal valor. 

Assim, cabível a condenação da Reclamante ao pagamento do valor de R$ 

332,03 (trezentos e trinta e dois reais com três centavos), referente às 

faturas inadimplidas, objeto dos autos. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por FRANCISCO SIMONI DE OLIVEIRA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ainda, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE do pedido contraposto formulado pela parte Reclamada para 

CONDENAR a parte Autora a pagar seus débitos pendentes contraídos 

junto à reclamada no valor de R$ 332,03 (trezentos e trinta e dois reais 

com três centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o vencimento. Deixo de 

condenar a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular 

do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018037-14.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: EVILIN IARA DA SILVA CARDOSO REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que 

justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 243,90 (duzentos e 

quarenta e três reais e noventa centavos), contrato nº. 76209531, inclusa 

no SCPC em 13/09/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação em apreço, bem como indenização 

por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. Quanto à preliminar de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita formulado pela parte Reclamada, tendo em vista a sistemática do 

procedimento dos juizados especiais, bem como o determinado no Art. 54 

da Lei 9.099/95, verifica-se o acesso, em primeiro grau de jurisdição 

independerá do pagamento de custas, taxas ou despesas processuais, 

bem como que a sentença não condenará o vencido em custas e 

honorários, salvo no caso de litigância de má-fé, nos temos do Art. 55 da 

Lei. 9.099/95. Portanto, afasto a preliminar arguida. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I e 

II do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência e procedência do pedido contraposto. Compulsando os 

documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora, 

diversamente do alegado em sua exordial, possuía perante a Reclamada 

cadastro como revendedora de produtos O Boticário, cuja ficha de 

cadastro segue anexa, bem como cópia dos documentos pessoais da 

parte Autora, idênticos aos documentos acostados com a inicial, além de 

comprovante de endereço. Ademais, visualiza-se que a Autora realizou 

compras de produtos perante a Reclamada, conforme Nota Fiscal 288007, 

cujo canhoto constando a confirmação de recebimento segue assinado 

pela Reclamante. Outrossim, verifica-se que os valores negativados 

correspondem exatamente ao mesmo valor das parcelas correspondentes 

à duplicata/boleto gerado na nota fiscal. Portanto, a cobrança é devida, 

uma vez que o contrato encontra-se devidamente assinado pela parte 

Reclamante, conforme podemos verificar a partir dos documentos 

pessoais acostados na Inicial em consonância com os contratos, 

igualmente, assinados por ela, inclusive, se compararmos com a 

assinatura oposta no termos de audiência de conciliação, procuração e 

declaração de hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a 

olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do 

próprio punho da parte autora. Consigno, ainda, que a responsabilidade 

pela notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro 

de inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos 

da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desta forma, se o contrato 

existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do 

valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida se 

restringe ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido contraposto 

formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos referentes à nota 

fiscal acostada pela Reclamada não foram adimplidos pela Reclamante. 

Assim, cabível a condenação da Reclamante ao pagamento do valor de R$ 

243,90 (duzentos e quarenta e três reais e noventa centavos). Quanto ao 

pedido de condenação da Reclamante à litigância de má-fé, tenho que o 

pedido não merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos 

ensejadores de tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por EVILIN IARA DA SILVA CARDOSO em desfavor 

de MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA. Ainda, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a 

parte autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 243,90 (duzentos e 

quarenta e três reais e noventa centavos), corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir do vencimento. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 
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parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012128-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DE SOUZA AMARAL DALTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012128-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUSSARA DE SOUZA AMARAL DALTRO REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega 

se indevida, uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada 

que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 1.270,02 (mil 

duzentos e setenta reais e dois centavos), referente ao contrato nº. 

21163400188202, inclusa no SCPC em 08/07/2019. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II 

- MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária à designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora celebrou com a empresa 

Via Varejo S/A. Contrato de Compra e Venda Financiada, cujos débitos 

inadimplidos foram regularmente cedidos. Com efeito, em que pese a 

Reclamada ter comprovado a existência de relação jurídica entre a Autora 

e a empresa Via Varejo S/A., constata-se que não comprovou a 

regularidade da cessão do crédito. Conforme se evola dos autos, a 

Reclamada não logrou êxito em demonstrar que notificou a parte Autora a 

fim de informar a ocorrência/regularidade da cessão de crédito. 

Destaca-se que o consumidor tem o direito de saber que seu crédito está 

sendo cedido para terceiro, para poder tomar providências extrajudiciais 

(pagar o débito ou informar o credor que está pago) ou judiciais cabíveis, 

visando evitar a anotação. Consigna-se que o aviso prévio da cessão tem 

como função permitir que o consumidor exerça não só o seu direito de 

pagar a dívida ou até de negociá-la, mas também de opor-se por se tratar 

de débito irregular, já quitado, prescrito, ou até mesmo indevido. Portanto, 

no caso dos autos não há qualquer prova de que, no ato da inclusão do 

nome da parte Autora no cadastro restritivo de crédito, a Reclamada 

detinha a qualidade de cessionária do crédito originário, bem como de que 

tomou cuidado de notificar o consumidor. Assim, embora o crédito exista, 

o mesmo não pode ser exigido pela Reclamada, por não possuir a 

qualidade de credora, restando cabível, pois, A DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO 

EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Inserção indevida do nome da autora em cadastro de negativação 

Ausência de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a 

esta a afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e 

de débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por JUSSARA DE SOUZA AMARAL DALTRO em desfavor de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS para 

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do 

evento danoso (08/07/2019). Por pertinência, intime-se a Reclamada para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da restrição no 

valor R$ 1.270,02 (mil duzentos e setenta reais e dois centavos), 

referente ao contrato nº. 21163400188202, inclusa no SCPC em 

08/07/2019, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 
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9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015799-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CRISTINA PEREIRA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015799-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NUBIA CRISTINA PEREIRA PASSOS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a 

negativação de seu nome no valor de R$ 1.397,11 (mil trezentos e noventa 

e sete reais e onze centavos), referente ao contrato nº. 21175500013336, 

inclusa no SCPC em 07/05/2018. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária à designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora celebrou com a empresa 

Via Varejo S/A. Contrato de Compra e Venda Financiada, cujos débitos 

inadimplidos foram regularmente cedidos. Com efeito, em que pese a 

Reclamada ter comprovado a existência de relação jurídica entre a Autora 

e a empresa Via Varejo S/A., constata-se que não comprovou a 

regularidade da cessão do crédito. Conforme se evola dos autos, a 

Reclamada não logrou êxito em demonstrar que notificou a parte Autora a 

fim de informar a ocorrência/regularidade da cessão de crédito. 

Destaca-se que o consumidor tem o direito de saber que seu crédito está 

sendo cedido para terceiro, para poder tomar providências extrajudiciais 

(pagar o débito ou informar o credor que está pago) ou judiciais cabíveis, 

visando evitar a anotação. Consigna-se que o aviso prévio da cessão tem 

como função permitir que o consumidor exerça não só o seu direito de 

pagar a dívida ou até de negociá-la, mas também de opor-se por se tratar 

de débito irregular, já quitado, prescrito, ou até mesmo indevido. Portanto, 

no caso dos autos não há qualquer prova de que, no ato da inclusão do 

nome da parte Autora no cadastro restritivo de crédito, a Reclamada 

detinha a qualidade de cessionária do crédito originário, bem como de que 

tomou cuidado de notificar o consumidor. Assim, embora o crédito exista, 

o mesmo não pode ser exigido pela Reclamada, por não possuir a 

qualidade de credora, restando cabível, pois, A DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO 

EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Inserção indevida do nome da autora em cadastro de negativação 

Ausência de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a 

esta a afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e 

de débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por NUBIA CRISTINA PEREIRA PASSOS em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO para DECLARAR a inexigibilidade 

dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto 

desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de 
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mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso 

(07/05/2018). Por pertinência, intime-se a Reclamada para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da restrição no valor R$ 1.397,11 

(mil trezentos e noventa e sete reais e onze centavos), referente ao 

contrato nº. 21175500013336, inclusa no SCPC em 07/05/2018, objeto dos 

autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz 

Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015489-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015489-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO EVANGELISTA DE JESUS REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no 

valor de R$ 71,01 (setenta e um reais e um centavos), contrato nº. S 

0025, inclusa no SCPC em 12/05/2016. Ao final, pugnou pela declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem 

como indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Rejeito a preliminar de litispendência arguida 

pela parte Reclamada. No caso dos autos, constata-se que a presente 

demanda foi distribuída em 05/11/2019, enquanto o processo nº. 

1017594-60.2019.8.11.0002 foi distribuído em 14/11/2019, portanto, o 

Juízo do 4º Juizado Especial Cível é prevento, devendo a preliminar de 

litispendência ser arguida nos autos do processo que tramita perante o 

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Várzea Grande. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno e faturas. Destaco que as 

imagens juntadas no bojo da contestação e as faturas apenas traduzem 

que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus programas de 

software, que em absoluto se caracterizam como documento, porque 

constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, 

poderem ser adulterados mediante simples comando de quem tem acesso 

aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe 

aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do 

consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA 

UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A 

parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção 

ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu 

indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu 

nome, assim como a declaração de inexistência da dívida. Em 

contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, 

a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas 

de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a 

contratação, diante de sua inegável unilateralidade. Sentença que julgou 

procedentes os pedidos à exordial, para desconstituir o débito, excluir o 

nome da autora dos registros negativadores e condenar a ré a 

indenização por danos morais, mantida. Quantum fixado reduzido para R$ 

2.000,00 (dois mil reais), mantidos os consectários legais da sentença, eis 

que a autora apresenta outros registros negativos posteriores aquele 

discutido nesses autos (fls. 28/29). Valor que melhor atende aos 

princípios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DA AUTORA 

DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71008864548, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

04-02-2020)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 
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bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento 

estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao 

extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por JOAO EVANGELISTA DE JESUS em desfavor de VIVO 

S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso (12/05/2016). Ainda, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela parte Reclamada. Determino que a parte 

Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da 

anotação de débito em nome da parte Autora do valor de R$ 71,01 

(setenta e um reais e um centavos), contrato nº. S 0025, inclusa no SCPC 

em 12/05/2016, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017154-67.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017154-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE SOUSA DE SALES SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

228,89 (duzentos e vinte oito reais e oitenta e nove centavos), contrato 

nº. 034843328, inclusa no SCPC em 11/01/2019. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Afasto a preliminar de inépcia da inicial, haja 

vista que a demanda esta instruída com os documentos necessários para 

o seu julgamento. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, 

arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do Código de 

Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário 

ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade 

jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os quais devem 

estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte 

reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por danos 

morais decorrentes da negativação indevida de seu nome, desta forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente em 

Parte. Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar 

que o registro dos dados da parte autora com referência a negativação 

em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno e faturas. Destaco que as imagens juntadas no bojo 

da contestação e as faturas apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido: “Ementa: 

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO 

DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO 

INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter 

sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que 

não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos 

morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a 

declaração de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou 

de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da 

parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, 

eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 
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Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Quanto ao dano 

moral, destaco que a responsabilidade das empresas reclamadas como 

fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “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.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada negativou 

indevidamente o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, melhor sorte não socorre o reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

conforme extrato de negativação colacionado aos autos pela parte 

Reclamante verifica-se que existe 01 (uma) negativação anterior em nome 

da parte Autora (BRANCO BRADESCO S/A., no valor de R$ 1.234,75, 

inclusa em 07/03/2016) e, em detida análise ao sistema PJE, constata-se 

que não é objeto de demanda. Destaca-se, ainda, que cabe à parte Autora 

comprovar que as negativações anteriores são ilegítimas, a fim de afastar 

o entendimento da súmula 385 do STJ. Assim, embora demonstrada a 

conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante 

por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em 

cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui que a parte Autora não teve prejuízo decorrente da 

conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral 

indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado da Súmula nº. 

385 do STJ, segundo o qual, “da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, ANTE A EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÃO NEGATIVA PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. DEVEDOR CONTUMAZ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a 

parte autora ter descoberto que seu nome se encontrava inscrito em 

órgão de restrição ao crédito ao tentar realizar uma compra no comércio 

varejista. Alega que a inscrição foi efetuada pela seguradora ré, embora o 

requerente desconheça a origem do débito. Pugna pela declaração de 

inexistência do débito contestado e pela condenação da ré ao pagamento 

de indenização a título de danos morais. 2. Sobreveio sentença de parcial 

procedência da ação, reconhecendo a inexigibilidade do débito e 

afastando a pretensão indenizatória autoral, em razão da preexistência de 

outras inscrições cadastrais de inadimplência. Inconformada, a parte 

demandante recorreu, aduzindo que, em que pese as demais inscrições 

tenham data de vencimento anterior, esta não se confunde com a data de 

inclusão, e, portanto, é devida a reparação extrapatrimonial. 3. A dívida 

contra a qual a parte recorrente se insurge é oriunda do Contrato n.º 

000000455717553, no valor de R$ 867,58. Conforme documentação às 

fls. 74 e ss., o referido débito, o qual possuía como data de vencimento 08 

de junho de 2015, restou inscrito em órgão de proteção ao crédito nada 

data de inclusão de 01 de julho de 2015 e teve sua exclusão em 27 de 

julho de 2017. Durante esse período, a teor dos extratos acostados aos 

autos, constata-se que havia outros débitos inscritos no nome do autor 

nos referidos cadastros. 5. Portanto, em virtude da existência de outras 

negativações anteriores, não é o caso de acolhida do pleito indenizatório, 

nos exatos termos do estabelecido na Súmula nº 385 do STJ, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. 6. A sentença atacada merece ser 

mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009120569, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado 

em: 13-02-2020)”. (destaquei) Portanto, indefere-se o pedido de 

indenização por danos morais. Por fim, indefere-se o pedido contraposto 

formulado pela parte Reclamada, ante a fundamentação exposta alhures. 

III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por JOSE SOUSA 

DE SALES SILVA em desfavor de VIVO S.A. para apenas DECLARAR a 

inexistência dos débitos objeto da pressente demanda. Ainda, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela parte Reclamada. Por pertinência, intime-se a 

parte Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exclusão da restrição no valor de R$ 228,89 (duzentos e vinte oito reais e 

oitenta e nove centavos), contrato nº. 034843328, inclusa no SCPC em 

11/01/2019, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)
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CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009378-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CATIA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possuir qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor de R$ 41,23 (quarenta e um reais e vinte e três 

centavos), contrato nº. 612435809, inclusa no SERASA, datada de 

11/09/2017. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em comento, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não 

merece ser acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não 

se trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, arguida 

pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil 

dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 553 de 744



legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, 

a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar presentes 

de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na 

inicial pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes da 

negativação indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse 

de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, 

rejeito a preliminar. Quanto à preliminar de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita formulado pela parte Reclamada, tendo em vista a 

sistemática do procedimento dos juizados especiais, bem como o 

determinado no Art. 54 da Lei 9.099/95, verifica-se o acesso, em primeiro 

grau de jurisdição independerá do pagamento de custas, taxas ou 

despesas processuais, bem como que a sentença não condenará o 

vencido em custas e honorários, salvo no caso de litigância de má-fé, nos 

temos do Art. 55 da Lei. 9.099/95. Portanto, afasto a preliminar arguida. 

Com referência à impugnação ao valor da causa, consigna-se que o valor 

atribuído ao dano moral é meramente estimativo, não vinculando o juízo. 

Portanto, indefiro o medido de retificação do valor da causa. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente em Parte. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro dos dados da parte autora com referência 

a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

celebrou com a empresa CASAS PERNAMBUCANAS contrato de cartão 

de crédito, cujos débitos inadimplidos foram regularmente cedidos. Com 

efeito, em que pese a Reclamada ter comprovado a existência de relação 

jurídica entre a Autora e a empresa CASAS PERNAMBUCANAS, 

constata-se que não comprovou a regularidade da cessão do crédito. 

Conforme se evola dos autos, a Reclamada não logrou êxito em 

demonstrar que notificou a parte Autora a fim de informar a 

ocorrência/regularidade da cessão de crédito. Consigna-se que a 

notificação apresentada não possui aviso de recebimento ou mesmo o 

comprovante de envio. Destaca-se que o consumidor tem o direito de 

saber que seu crédito está sendo cedido para terceiro, para poder tomar 

providências extrajudiciais (pagar o débito ou informar o credor que está 

pago) ou judiciais cabíveis, visando evitar a anotação. Consigna-se que o 

aviso prévio da cessão tem como função permitir que o consumidor 

exerça não só o seu direito de pagar a dívida ou até de negociá-la, mas 

também de opor-se por se tratar de débito irregular, já quitado, prescrito, 

ou até mesmo indevido. Portanto, no caso dos autos não há qualquer 

prova de que, no ato da inclusão do nome da parte Autora no cadastro 

restritivo de crédito, a Reclamada detinha a qualidade de cessionária do 

crédito originário, bem como de que tomou cuidado de notificar o 

consumidor. Assim, embora o crédito exista, o mesmo não pode ser 

exigido pela Reclamada, por não possuir a qualidade de credora, restando 

cabível, pois, A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

NEGATIVADO. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Inserção indevida do nome da autora em cadastro de negativação 

Ausência de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a 

esta a afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e 

de débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Quanto ao dano moral, destaco que a responsabilidade das 

empresas reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos 

termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “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.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, melhor sorte não socorre o 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que conforme extrato de negativação colacionado aos 

autos pela parte Reclamada verifica-se que existem 02 (duas) 

negativações anteriores em nome da parte Autora. A priori importante 

consignar que o extrato acostado aos autos pela parte Autora não possui 

data da inclusão/inserção de seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

Assim, em análise à carta de notificação bem como ao termo de cessão 

anexo pela defesa, constata-se que a inclusão ocorreu após o dia 

30/11/2018 (data em que a carta de notificação foi expedida). Portanto, 

considera-se como data de inclusão o dia 30/11/2018. Assim, analisando o 

extrato acostado pela defesa verifica-se que a parte Autora possui duas 

inclusões lançadas em seu nome por CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE 

CARTO, inserida em 16/10/2017; e MG-MBE/BRASIL CARD ADM DE 

CARTAO MONTE BELO, inserida em 15/02/2018. Ademais, em detida 

análise ao sistema PJE, constata-se que as referidas negativações não 

são objeto de demanda. Destaca-se, ainda, que cabe à parte Autora 

comprovar que as negativações anteriores são ilegítimas, a fim de afastar 

o entendimento da súmula 385 do STJ. Importante frisar que a 

disponibilização de documento sigiloso (histórico de negativações) pela 

parte Reclamada, sem o pedido de sigilo judicial, pode gerar nova causa 

de pedir, haja vista que os processos judiciais são públicos, o que espoe 

a terceiros a imagem da parte Autora. Assim, embora demonstrada a 

conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante 

por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em 

cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui que a parte Autora não teve prejuízo decorrente da 

conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral 

indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado da Súmula nº. 

385 do STJ, segundo o qual, “da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, ANTE A EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÃO NEGATIVA PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. DEVEDOR CONTUMAZ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a 

parte autora ter descoberto que seu nome se encontrava inscrito em 

órgão de restrição ao crédito ao tentar realizar uma compra no comércio 

varejista. Alega que a inscrição foi efetuada pela seguradora ré, embora o 

requerente desconheça a origem do débito. Pugna pela declaração de 

inexistência do débito contestado e pela condenação da ré ao pagamento 

de indenização a título de danos morais. 2. Sobreveio sentença de parcial 

procedência da ação, reconhecendo a inexigibilidade do débito e 

afastando a pretensão indenizatória autoral, em razão da preexistência de 

outras inscrições cadastrais de inadimplência. Inconformada, a parte 

demandante recorreu, aduzindo que, em que pese as demais inscrições 

tenham data de vencimento anterior, esta não se confunde com a data de 

inclusão, e, portanto, é devida a reparação extrapatrimonial. 3. A dívida 

contra a qual a parte recorrente se insurge é oriunda do Contrato n.º 

000000455717553, no valor de R$ 867,58. Conforme documentação às 

fls. 74 e ss., o referido débito, o qual possuía como data de vencimento 08 

de junho de 2015, restou inscrito em órgão de proteção ao crédito nada 

data de inclusão de 01 de julho de 2015 e teve sua exclusão em 27 de 

julho de 2017. Durante esse período, a teor dos extratos acostados aos 

autos, constata-se que havia outros débitos inscritos no nome do autor 

nos referidos cadastros. 5. Portanto, em virtude da existência de outras 

negativações anteriores, não é o caso de acolhida do pleito indenizatório, 

nos exatos termos do estabelecido na Súmula nº 385 do STJ, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 
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ressalvado o direito do cancelamento”. 6. A sentença atacada merece ser 

mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009120569, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado 

em: 13-02-2020)”. (destaquei) Portanto, indefere-se o pedido de 

indenização por danos morais. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos 

pedidos formulados por CATIA PEREIRA DA SILVA em desfavor de 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS para apenas DECLARAR a 

inexistência dos débitos objeto da pressente demanda. Por pertinência, 

intime-se a parte Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova a exclusão da restrição no valor de R$ 41,23 (quarenta e um 

reais e vinte e três centavos), contrato nº. 612435809, inclusa no 

SERASA, datada de 11/09/2017, objeto dos autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016771-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY NOGUEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016771-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIDINEY NOGUEIRA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

151,18 (cento e cinquenta e um reais e dezoito centavos), contrato nº. 

0362575172, inclusa no SCPC em 22/09/2019. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. No que tange a preliminar de falta de 

interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do 

Código de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é 

necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os 

quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a 

parte reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por 

danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome, desta 

forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que 

se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno e faturas. Destaco que as imagens juntadas no bojo 

da contestação e as faturas apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 
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carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido 

contraposto e o pedido de litigância de má-fé formulado pela parte 

Reclamada, ante a fundamentação exposta alhures. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por SIDINEY NOGUEIRA COSTA 

em desfavor de VIVO S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos 

que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (22/09/2019). 

Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte Reclamada. 

Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

baixa definitiva da anotação de débito em nome da parte Autora do valor 

de R$ 151,18 (cento e cinquenta e um reais e dezoito centavos), contrato 

nº. 0362575172, inclusa no SCPC em 22/09/2019, objeto dos autos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz 

de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021674-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILMA DA COSTA NARDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021674-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOILMA DA COSTA NARDES DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possuir qualquer contrato com a Reclamada que 

justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 93,90 (noventa e três 

reais e noventa centavos), contrato nº. GSM0113721834217, inclusa no 

SERADA, datada de 25/03/2019. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Acolho o pedido de retificação do polo passivo da 

demanda para constar TIM S/A. 3. No que tange a preliminar de falta de 

interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do 

Código de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é 

necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os 

quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a 

parte reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por 

danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome, desta 

forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que 

se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. A preliminar de litispendência 

arguida pela Reclamada deve ser afastada, vez que as demandas 

propostas pela parte Autora discutem contratos e negativações distintas.. 

4. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens 

juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 
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CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, conforme 

consta na contestação e, em detida pesquisa ao sistema PJE, verifica-se 

que as demais negativações existentes em nome da parte Autora são 

objeto de demanda, portanto, presumem-se ilegítimas. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOILMA DA COSTA NARDES 

DO NASCIMENTO em desfavor de TIM CELULAR S.A. (TIM S/A.) para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Determino que a parte Reclamada promova, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação de débito em nome da 

parte Autora do valor de R$ 93,90 (noventa e três reais e noventa 

centavos), contrato nº. GSM0113721834217, inclusa no SERADA, datada 

de 25/03/2019, objeto dos autos. Retifique-se o polo passivo da demanda 

para constar TIM S/A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021675-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILMA DA COSTA NARDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021675-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOILMA DA COSTA NARDES DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possuir qualquer contrato com a Reclamada que 

justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 93,90 (noventa e três 

reais e noventa centavos), contrato nº. GSM0113759413882, inclusa no 

SERASA, datada de 25/04/2019. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Acolho o pedido de retificação do polo passivo da 

demanda para constar TIM S/A. 3. No que tange a preliminar de falta de 

interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do 

Código de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é 

necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os 

quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a 

parte reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por 

danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome, desta 

forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que 

se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. A preliminar de litispendência 

arguida pela Reclamada deve ser afastada, vez que as demandas 

propostas pela parte Autora discutem contratos e negativações distintas.. 
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4. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno. Destaco que as imagens 

juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada 

reproduziu telas de sistemas de seus programas de software, que em 

absoluto se caracterizam como documento, porque constituem dados que 

são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, conforme 

consta na contestação e, em detida pesquisa ao sistema PJE, verifica-se 

que as demais negativações existentes em nome da parte Autora são 

objeto de demanda, portanto, presumem-se ilegítimas. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOILMA DA COSTA NARDES 

DO NASCIMENTO em desfavor de TIM CELULAR S.A. (TIM S/A.) para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Determino que a parte Reclamada promova, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação de débito em nome da 

parte Autora do valor de R$ 93,90 (noventa e três reais e noventa 

centavos), contrato nº. GSM0113759413882, inclusa no SERASA, datada 

de 25/04/2019, objeto dos autos. Retifique-se o polo passivo da demanda 

para constar TIM S/A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017696-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICELY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017696-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NICELY DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 
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do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no 

valor de R$ 70,37 (setenta reais e trinta e sete centavos), contrato nº. 

2123194756, inclusa no SCPC em 23/11/2015. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. Indefiro o pedido de intimação da parte 

Autora para acostar extrato de negativação de balcão, vez que 

incontroversa a negativação existente, conforme se evola da defesa. 

Ademais, a Reclamada poderia acostar extrato de negativação do nome 

do Autor visando infirmar as alegações autorais. Consigna-se que a 

demanda está instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, 

não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido 

contraposto e o pedido de litigância de má-fé formulado pela parte 

Reclamada, ante a fundamentação exposta alhures. III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por NICELY DA SILVA OLIVEIRA 

em desfavor de VIVO S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos 

que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (23/11/2015). 

Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela parte Reclamada. 

Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

baixa definitiva da anotação de débito em nome da parte Autora do valor 

de R$ 70,37 (setenta reais e trinta e sete centavos), contrato nº. 

2123194756, inclusa no SCPC em 23/11/2015, objeto dos autos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 
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nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz 

de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017604-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIANE SA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017604-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MEIRIANE SA EVANGELISTA REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer débito 

com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 

69,53 (sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), contrato nº. 

0335384283, inclusa no SERASA, datada de 06/04/2018. Ao final, pugnou 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do 

art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, 

dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo 

Enunciado 162 do FONAJE. 2. No que tange a preliminar de falta de 

interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta ressaltar que o art. 3º do 

Código de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é 

necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os 

quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a 

parte reclamante pugna na inicial pelo pagamento de indenização por 

danos morais decorrentes da negativação indevida de seu nome, desta 

forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que 

se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 
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Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MEIRIANE SA EVANGELISTA em desfavor de VIVO S.A. 

para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso. Determino que a parte Reclamada promova, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação de débito em nome da 

parte Autora do valor de R$ 69,53 (sessenta e nove reais e cinquenta e 

três centavos), contrato nº. 0335384283, inclusa no SERASA, datada de 

06/04/2018, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018142-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESCARLET HORRARA DE SOUZA STRECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018142-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ESCARLET HORRARA DE SOUZA STRECK REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer contrato com a Reclamada que justifique 

as negativações de seu nome nos valores de R$ 589,53 (quinhentos e 

oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), inclusa no SCPC em 

18/03/2019; referentes ao contrato nº. 4180531193028000. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. No que tange a 

preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta 

ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para 

propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”, 

sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 

e o interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na inicial pelo 

pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação 

indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada apenas alega que a parte Autora busca seu direito após 04 

(quatro) anos, tendo plenamente aceito as cláusulas contratuais que alega 

desconhecer. No entanto, a Reclamada não acosta qualquer contrato ou 

documento válido a comprovar suas alegações. Portanto, em que pesem 

as alegações da defesa, verifico que a Reclamada nada juntou ou trouxe 

aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do 

consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de contratação, cumulada 

com indenização por danos morais em decorrência da inclusão do nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de dívida que alega 

jamais ter contraído, julgada improcedente na origem. A relação travada 

entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, 

amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à 

espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A 

responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de 

prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha 

na prestação do serviço. Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, 

a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão 

pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à 

parte ré, ora recorrente, comprovar a efetiva contratação entre as partes. 

In casu, a empresa ré deixou de acostar documento capaz de comprovar 

a contratação realizada pela autora, pelo que a demandada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, de comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ex vi legis do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte ré, na condição 

de prestadora de serviço, deve tomar os devidos cuidados para evitar 

eventuais contratações, bem como cobranças indevidas. Destarte, a 

cautela e a prudência devem ser fontes permanentes de atuação, sob 

pena de ser responsabilizada pelos prejuízos causados a terceiro em 

razão da sua atividade, haja vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da 

Teoria do Risco da Atividade. Saliente-se, ainda, que, provado que a 

negativação do nome da parte demandante foi indevida, provado está o 

dano moral deste fato decorrente, tratando-se de danos morais in re ipsa. 

Por fim, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como 

os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação 

de indenização, em hipóteses símiles, impõe-se o arbitramento de R$ 
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10.000,00 (...). APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (TJ/RS - Apelação 

Cível, Nº 70082545781, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado 

em: 13-12-2019)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, in casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento 

estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao 

extrato de negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora 

não possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ESCARLET HORRARA DE SOUZA STRECK em desfavor 

de BANCO BRADESCARD S.A. para DECLARAR a inexistência dos 

débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (18/03/2019). 

Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exclusão do nome da parte Autora com referência ao débito no valor de 

R$ 589,53 (quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), 

inclusa no SCPC em 18/03/2019; referentes ao contrato nº. 

4180531193028000, objeto destes autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020040-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020040-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no 

valor de R$ 760,02 (setecentos e sessenta reais e dois centavos), 

contrato nº. 0000899982136555, inclusa no SPC em 09/02/2019. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Indefiro as 

preliminares arguidas pela defesa, vez que incontroversa a negativação 

existente, conforme se evola da defesa. Consigna-se que a demanda está 

instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, não havendo 

que se falar em indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar que, no caso 

em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução 

em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 
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da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido de 

litigância de má-fé formulado pela parte Reclamada, ante a fundamentação 

exposta alhures. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

LUIZ FERNANDO VIANA DA CRUZ em desfavor de VIVO S.A. para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso (09/02/2019). Determino que a parte Reclamada 

promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação de 

débito em nome da parte Autora do valor de R$ 760,02 (setecentos e 

sessenta reais e dois centavos), contrato nº. 0000899982136555, inclusa 

no SPC em 09/02/2019, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019087-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019087-75.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAIANE SOUZA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique as 

negativações de seu nome nos valores de R$ 215,89 (duzentos e quinze 

reais e oitenta e nove centavos), inclusa no SCPC em 27/06/2019; 

referentes ao contrato nº. 527462131051000. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência dos débitos que originaram as negativações 

em comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Da 
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análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada apenas alega 

que a parte Autora contratou seus serviços. No entanto, a Reclamada não 

acosta qualquer contrato ou documento válido a comprovar suas 

alegações. Portanto, em que pesem as alegações da defesa, verifico que 

a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a 

comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da 

presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, 

seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de contratação, cumulada com indenização por danos morais 

em decorrência da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito em virtude de dívida que alega jamais ter contraído, julgada 

improcedente na origem. A relação travada entre os litigantes é 

nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de 

Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no 

artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em 

comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente 

causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. 

Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez 

alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré, ora 

recorrente, comprovar a efetiva contratação entre as partes. In casu, a 

empresa ré deixou de acostar documento capaz de comprovar a 

contratação realizada pela autora, pelo que a demandada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, de comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ex vi legis do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte ré, na condição 

de prestadora de serviço, deve tomar os devidos cuidados para evitar 

eventuais contratações, bem como cobranças indevidas. Destarte, a 

cautela e a prudência devem ser fontes permanentes de atuação, sob 

pena de ser responsabilizada pelos prejuízos causados a terceiro em 

razão da sua atividade, haja vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da 

Teoria do Risco da Atividade. Saliente-se, ainda, que, provado que a 

negativação do nome da parte demandante foi indevida, provado está o 

dano moral deste fato decorrente, tratando-se de danos morais in re ipsa. 

Por fim, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como 

os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação 

de indenização, em hipóteses símiles, impõe-se o arbitramento de R$ 

10.000,00 (...). APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (TJ/RS - Apelação 

Cível, Nº 70082545781, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado 

em: 13-12-2019)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, in casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento 

estabelecido pela Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao 

extrato de negativação acostado ao processo, verifico que a parte Autora 

não possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por DAIANE SOUZA RIBEIRO em desfavor de BANCO 

BRADESCARD S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que 

geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso (27/06/2019). Intime-se a Reclamada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão do nome da 

parte Autora com referência ao débito no valor de R$ 215,89 (duzentos e 

quinze reais e oitenta e nove centavos), inclusa no SCPC em 27/06/2019; 

referentes ao contrato nº. 527462131051000, objeto destes autos. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017860-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017860-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO SANTANA DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, 
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uma vez que não possuir qualquer contrato com a Reclamada que 

justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 92.00 (noventa e dois 

reais), contrato nº. 064540531000005CT, inclusa no SCPC em 27/05/2017. 

Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Rejeito a preliminar de 

perda do objeto arguida pela defesa, que sustentou ter promovido a 

exclusão da negativação objeto dos autos em 03/08/2017, haja vista que, 

mesmo diante de tal ato (exclusão) a análise da ilicitude e dever de 

indenização persiste, haja vista a ausência de prescrição da pretensão de 

reparação civil (Art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. No que tange a 

preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela Reclamada, insta 

ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para 

propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”, 

sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 

e o interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na inicial pelo 

pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação 

indevida de seu nome, desta forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 

Indefiro as preliminares de ausência de documentos arguidas pela defesa, 

vez que incontroversa a ocorrência da negativação, conforme se evola da 

defesa. Consigna-se que a demanda está instruída com documentos 

suficientes ao seu julgamento, não havendo que se falar em indeferimento 

da inicial. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações faturas. Destaco que as faturas apresentadas pela 

defesa apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de sistemas 

de seus programas de software, que em absoluto se caracterizam como 

documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada 

juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, 

validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não 

se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 

373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA 

UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A 

parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção 

ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu 

indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu 

nome, assim como a declaração de inexistência da dívida. Em 

contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, 

a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas 

de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a 

contratação, diante de sua inegável unilateralidade. Sentença que julgou 

procedentes os pedidos à exordial, para desconstituir o débito, excluir o 

nome da autora dos registros negativadores e condenar a ré a 

indenização por danos morais, mantida. Quantum fixado reduzido para R$ 

2.000,00 (dois mil reais), mantidos os consectários legais da sentença, eis 

que a autora apresenta outros registros negativos posteriores aquele 

discutido nesses autos (fls. 28/29). Valor que melhor atende aos 

princípios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DA AUTORA 

DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71008864548, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

04-02-2020)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento 

estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao 

extrato de negativação acostado pelas partes, verifica-se que a parte 

Autora não possui negativações preexistentes. Importante frisar que a 

disponibilização de documento sigiloso (histórico de negativações) pela 

parte Reclamada, sem o pedido de sigilo judicial, pode gerar nova causa 

de pedir, haja vista que os processos judiciais são públicos, o que espoe 

a terceiros a imagem da parte Autora. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por RODRIGO SANTANA DE CAMPOS em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos 

que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 
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7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (27/05/2017). Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz 

de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017754-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA CORREIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017754-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLAUDIANA CORREIA MACHADO REQUERIDO: VIVO S.A. I 

- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a 

parte autora alega ser indevida, uma vez que desconhece qualquer débito 

perante a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no valor 

R$ 166,69 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), 

contrato nº. 0284072913. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação em apreço, bem como indenização 

por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Deixo de analisar as preliminares arguidas pela defesa, 

em razão do resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do 

Art. 488 do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência e procedência do pedido contraposto. Em análise detida 

dos autos verifico que a parte Reclamante apenas colacionou junto a 

inicial: documentos pessoais, declarações, procuração e extrato de 

negativação, bem como alegou que: “(...) não tem débito algum com a 

empresa Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é 

totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL” (sic). De outro lado, 

compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se 

que a parte Autora realmente detinha junto à Reclamada a contratação dos 

serviços de telefonia móvel, vez que a defesa está instruída com áudio 

que comprova que a parte Autora aderiu aos serviços, tendo confirmado 

seus dados pessoais, data de nascimento, endereço, dentre outros. 

Destaca-se que o valor negativado refere-se às faturas dos meses de 

setembro, outubro e novembro de 2016. Anote-se, por derradeiro, que, 

como os serviços foram utilizados pela parte consumidora, conforme 

relatório acostado pela Reclamada, resta configurado a celebração do 

contrato, caso em que não seria hipótese de prática abusiva. Ademais, a 

parte Reclamante não logrou êxito em comprovar que cumpriu com sua 

obrigação contratual, restando inadimplente com as faturas. É que há 

determinadas relações contratuais que prescindem da existência de 

contrato instrumentalizado, ou mesmo de acordo verbalizado, o que ocorre 

em profusão nas relações de consumo que, conforme lição de Rizzatto 

Nunes, “São aquelas em que um comportamento de fato, socialmente 

generalizado, faz com que se aceite a existência de um contrato, ainda 

que ele jamais tenha sido firmado. O contrato é presumido diretamente do 

fato da ação ou comportamento. São, tecnicamente falando, ’relações de 

fato contratuais’ (Curso de Direito do Consumidor, São Paulo, Saraiva,pág. 

669). Outrossim, é cediço que a contratação dos serviços de telefonia em 

muitos dos casos são efetuados contato telefônico. Nesse sentido: 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. COBRANÇA REGULAR, PEDIDO 

IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO 

IMPROCEDENTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004747234 RS, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 10/07/2014, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/07/2014). 

Assim, a cobrança é devida, uma vez que o conjunto probatório acostado 

aos autos é capaz de afastar a possibilidade de fraude. Ora, se houve 

contratação e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a 

requerida se restringe ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Destaco que os documentos colacionados pela parte Requerida se 

traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Assim, 

não incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. Por derradeiro, acolho o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, haja vista que os débitos 

referentes a contratação dos serviços de telefonia móvel, dos quais não 

foram pagos pela parte Reclamante. Assim, cabível a condenação da 

Reclamante ao pagamento do valor de R$ 166,69 (cento e sessenta e seis 

reais e sessenta e nove centavos), referente ao débito negativado. 

Indefere-se o pedido de condenação à litigância de má-fé formulado pela 

parte Reclamada, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores de 

tal penalidade. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

CLAUDIANA CORREIA MACHADO em desfavor de VIVO S/A. Ainda, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR a 

parte autora a pagar seu débito pendente no valor R$ 166,69 (cento e 

sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da contestação. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, para fins de homologação, 
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de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos 

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da 

narrativa decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se 

possa aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de 

medida extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o 

grau de verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela 

contestação. E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da 

proposição a reforça, ao estabelecer que a base são “as regras 

ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se 

servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é 

aceito como verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da 

norma é um tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador 

se utilizou de termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de 

experiência”). Cai-se, então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, 

evidentemente, do bom senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. 

Curso de direito do Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 

841/2) HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016672-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCO GONCALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016672-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO MARCO GONCALVES LEITE REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer contrato com a Reclamada que justifique 

a negativação de seu nome no valor de R$ 1.746,69 (um mil, setecentos e 

oitenta e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), inclusa no 

SERASA em 18/02/2019. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação em apreço, bem como indenização 

por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Quanto à preliminar de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita formulado pela parte Reclamada, tendo em vista a 

sistemática do procedimento dos juizados especiais, bem como o 

determinado no Art. 54 da Lei 9.099/95, verifica-se o acesso, em primeiro 

grau de jurisdição independerá do pagamento de custas, taxas ou 

despesas processuais, bem como que a sentença não condenará o 

vencido em custas e honorários, salvo no caso de litigância de má-fé, nos 

temos do Art. 55 da Lei. 9.099/95. Portanto, afasto a preliminar arguida. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária à 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

celebrou com a empresa Via Varejo S/A. Contrato de Compra e Venda 

Financiada, cujos débitos inadimplidos foram regularmente cedidos. Com 

efeito, em que pese a Reclamada ter comprovado a existência de relação 

jurídica entre a Autora e a empresa Via Varejo S/A., constata-se que não 

comprovou a regularidade da cessão do crédito. Conforme se evola dos 

autos, a Reclamada não logrou êxito em demonstrar que notificou a parte 

Autora a fim de informar a ocorrência/regularidade da cessão de crédito. 

Destaca-se que o consumidor tem o direito de saber que seu crédito está 

sendo cedido para terceiro, para poder tomar providências extrajudiciais 

(pagar o débito ou informar o credor que está pago) ou judiciais cabíveis, 

visando evitar a anotação. Consigna-se que o aviso prévio da cessão tem 

como função permitir que o consumidor exerça não só o seu direito de 

pagar a dívida ou até de negociá-la, mas também de opor-se por se tratar 

de débito irregular, já quitado, prescrito, ou até mesmo indevido. Portanto, 

no caso dos autos não há qualquer prova de que, no ato da inclusão do 

nome da parte Autora no cadastro restritivo de crédito, a Reclamada 

detinha a qualidade de cessionária do crédito originário, bem como de que 

tomou cuidado de notificar o consumidor. Assim, embora o crédito exista, 

o mesmo não pode ser exigido pela Reclamada, por não possuir a 

qualidade de credora, restando cabível, pois, A DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO 

EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Inserção indevida do nome da autora em cadastro de negativação 

Ausência de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a 

esta a afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e 

de débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da parte requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. 

Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do 

consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 
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Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao sistema PJE, verifica-se que as demais negativações existentes 

em nome da parte Autora são objeto de demanda, portanto, presumem-se 

ilegítimas. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ANTONIO MARCO 

GONCALVES LEITE em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos que geraram 

a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem 

como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados do evento danoso (18/02/2019). Por pertinência, intime-se a 

Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da 

restrição no valor R$ 1.746,69 (um mil, setecentos e oitenta e quarenta e 

seis reais e sessenta e nove centavos), inclusa no SERASA em 

18/02/2019, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016794-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FERNANDO DOS SANTOS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016794-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VAGNER FERNANDO DOS SANTOS MELO REQUERIDO: 

VIVO S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da parte Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida a qual a parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir 

qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação de seu 

nome no valor de R$ 167,78 (cento sessenta e sete reais e setenta e oito 

centavos), contrato nº. 0340245137, inclusa no SCPC em 21/07/2019. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em comento, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não há o que se falar 

em ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

vez que a demanda está instruída com os documentos necessários para a 

sua análise. Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação a 

Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno e faturas. Destaco que as 

imagens juntadas no bojo da contestação e as faturas apenas traduzem 

que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus programas de 

software, que em absoluto se caracterizam como documento, porque 

constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, 

poderem ser adulterados mediante simples comando de quem tem acesso 

aos dados. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe 

aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do 

consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA 

UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A 

parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção 

ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu 

indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu 

nome, assim como a declaração de inexistência da dívida. Em 

contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, 

a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas 

de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a 

contratação, diante de sua inegável unilateralidade. Sentença que julgou 

procedentes os pedidos à exordial, para desconstituir o débito, excluir o 

nome da autora dos registros negativadores e condenar a ré a 

indenização por danos morais, mantida. Quantum fixado reduzido para R$ 

2.000,00 (dois mil reais), mantidos os consectários legais da sentença, eis 

que a autora apresenta outros registros negativos posteriores aquele 

discutido nesses autos (fls. 28/29). Valor que melhor atende aos 

princípios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DA AUTORA 

DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71008864548, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

04-02-2020)”. (destaquei) Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 
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quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta 

a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que 

nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha 

como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão 

ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração 

seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e 

doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento 

do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, 

a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a 

capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, em observância 

aos princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento 

estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao 

extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não possui 

negativações preexistentes. Por fim, indefere-se o pedido de litigância de 

má-fé formulado pela parte Reclamada, ante a fundamentação exposta 

alhures. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por VAGNER 

FERNANDO DOS SANTOS MELO em desfavor de VIVO S.A. para 

DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do 

nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso (21/07/2019). Determino que a parte Reclamada 

promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação de 

débito em nome da parte Autora do valor de R$ 167,78 (cento sessenta e 

sete reais e setenta e oito centavos), contrato nº. 0340245137, inclusa no 

SCPC em 21/07/2019, objeto dos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016900-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MANENTI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016900-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME 

REQUERIDO: VERA LUCIA MANENTI - ME I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES A presente sentença obedecerá aos limites traçados nos 

Artigos 2º e 38º da Lei 9.099/95, portanto dispensa-se o relatório. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na cobrança de 

notas fiscais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO Compulsando os 

autos verifico que a parte Reclamante, em audiência de conciliação (ID 

28265485) foi representada por procurador, conforme procuração por 

instrumento público anexa ao termo de audiência de conciliação. No 

entanto, nos termos do Enunciado nº. 141 do FONAJE: “A microempresa e 

a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” 

(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Destaca-se que o referido Enunciado é 

claro e menciona que o Sócio Dirigente deve comparecer à audiência. 

Desta forma, resta incontroverso que o feito merece ser extinto, haja vista 

a não observância do enunciado acima elencado, nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NA 

REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA AUTORA EM AUDIÊNCIA. ENUNCIADO 

141 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

ARTIGO 51, I, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004359394 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, 

Data de Julgamento: 08/05/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 12/05/2014). Anoto que a presença do 

sócio dirigente nas audiências é obrigatória, devendo a empresa Autora 

apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de 

impossibilidade de comparecimento. Assim, não comparecendo o sócio 

dirigente na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. ´51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de 

mérito, ante a ausência injustificada dos sócios à audiência de conciliação. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016334-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRYCIA METELO DE ALMEIDA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016334-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRYCIA METELO DE ALMEIDA PESSOA REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de reclamação cível na qual alega o reclamante que seu voo 

contratado junto à requerida sofreu alterações unilaterais, tendo atrasado, 

o que gerou a perda da conexão, podendo seguir viagem no dia seguinte, 

chegando ao seu destino final após mais de 11 (onze) horas de atraso. 

Informa que perdeu uma diária de sua hospedagem previamente 
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programada. Ao final pugnou pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a se consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão merece juízo de 

Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde as partes reclamadas 

estão mais aptas a em o insucesso da demanda do que àquela a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbindo às reclamadas provarem a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Da 

análise dos autos infere-se que a parte Reclamante adquiriu passagens 

aéreas perante a Reclamada correspondente ao trecho Cuiabá/MT com 

destino à Fortaleza/CE, com conexão em Campinas/SP e Belo 

Horizonte/MG, cujo embarque estava previsto para as 17h40min do dia 

11/09/2019, com chegada em Fortaleza/CE às 02h35min do dia 

12/09/2019. Contudo, o voo incialmente contratado sofreu atraso, o que 

causou a perda da conexão em Campinas/SP, realocando a Autora 

somente para voo no dia seguinte, tendo chegado ao seu destino final as 

12h55min. do dia 12/09/2019, ou seja, com um atraso em relação ao 

contrato inicialmente celebrado de 10h20min. Em sua defesa a Requerida 

aduziu, em síntese, que em razão de regulamentação de segurança o voo 

contratado pela Autora sofreu atraso de 39 minutos, o que gerou a perda 

da conexão. No entanto, forneceu todo suporte material à parte Autora, 

que embarcou no próximo voo de conexão disponível. No entanto, da 

análise dos autos e dos documentos anexos, verifico que a Reclamada 

não logrou êxito em demonstrar os fatos articulados na defesa. Destaco 

que o contrato firmado entre as partes previa a prestação do serviço em 

determinado período, sendo que a alteração unilateral de parte da 

Reclamada, acarretou prejuízos à Autora, que chegou ao seu destino final 

com 10h20min. de atraso. Ademais, poderia a Reclamada providenciar voo 

em outra companhia aérea, em horário que a Autora pudesse chegar ao 

destino final em intervalo de tempo menor, o que não ocorreu. Destaca-se 

que a regulamentação de segurança, que sequer foi comprovada pela 

reclamada, se traduz em risco da atividade empresarial desenvolvida pela 

Reclamada, cujo prejuízo não pode ser transferido ao consumidor. Além 

do mais, verifica-se que, embora se trate de fato excepcional, o mesmo é 

previsível, tendo a Reclamada condições de minimizar ou providenciar 

meios para não causar danos aos seus clientes. Portanto, resta 

inconteste a obrigação da reclamada à reparação dos danos de ordem 

material e moral causados à reclamante. Com efeito, a responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo elas se desincumbido do ônus que lhes cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Assim sendo, 

é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços 

de transporte aéreo da requerida e que estes serviços não foram 

prestados nos limites do contrato, já que houve alterações unilaterais, não 

tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela ANAC (Resolução nº 

141/2010). Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

parte reclamante, isso porque a alteração unilateral do itinerário contratado 

lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que 

fora surpreendida com a deficiente prestação de serviços contratados. O 

dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na 

prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “Ementa: 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E 

ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade 

das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente 

podendo ser elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Excludente suscitada pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, 

que não restou comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a 

demandada e do qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos 

materiais evidenciados na espécie. Dever de restituição da importância 

despendida com alimentação. 3. Danos morais que independem da prova 

do efetivo prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum 

indenizatório fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros 

fixados por este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012). No que pertine aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade, bem como pelos motivos expostos 

alhures, estabeleço como quantum indenizatório a título de danos morais o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). No que tange o pedido de 

indenização por danos materiais, constata-se que a parte Autora chegou 

atrasada em seu destino final, o que gerou a perda parcial da estadia, 

assim cabível o acolhimento do pedido para condenar a Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 89,19 

(oitenta e nove reais e dezenove centavos). III - DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por PATRYCIA METELO DE ALMEIDA PESSOA em 

face de AZUL LINHAS AEREAS para CONDENAR a Reclamada a pagar à 

Autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta 

data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem 

como CONDENAR a Reclamada a pagar à Autora o valor de R$ 89,19 

(oitenta e nove reais e dezenove centavos), a título de indenização por 

danos materiais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de 

juros de mora de 1%, ambos desde o desembolso. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular 

do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 
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forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015712-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IWAN FERNANDO PINHEIRO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015712-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IWAN FERNANDO PINHEIRO DE AGUIAR REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante que teve cancelado voo 

contratado perante a Reclamada para o dia 16/09/2019 do trecho de 

Guarulhos/SP à Cuiabá/MT. Ao final pugnou pela condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. É 

a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO Questão que prefere às demais diz 

com relação à competência do Juizado Especial Cível para processar e 

julgar a presente demanda. Pois bem. A competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. 

Preconiza o §2º do artigo 64 do Código de Processo Civil, que “a 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício”. O legislador infraconstitucional 

buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade devem nortear 

a atividade jurisdicional, razão pela qual restou estabelecido no art. 3º da 

Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, significando que, ficam excluídas da competência deste as 

causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o desate 

da questão, como no caso dos autos. Com efeito, verifica-se que as 

partes divergem com relação à existência de cancelamento do voo 

inicialmente contratado pelo Autor. Em detida análise aos autos, 

constata-se que a parte Reclamada alega que não houve cancelamento do 

voo contratado, mas sim a ausência do Autor no embarque. E para 

comprovar a alegação a parte Reclamada anexa juntamente com sua 

defesa um áudio, que demonstra a perda do voo, confessada pelo 

interlocutor da conversa. O Autor, a seu turno, nega que seja sua voz no 

áudio. Portanto, tendo em vista o anexo de conversa supostamente 

entabulada entre a parte Autora e prepostos da requerida que retrataria a 

perda do embarque para o voo contratado, não se tem como concluir que 

fora realmente a autora quem teria ou não contatado a reclamada. 

Portanto, com base na prova dos autos, resta clara a necessidade de 

produção da prova pericial, a fim de identificar se o áudio juntado é em 

verdade ou não pertencente à parte autora, pois somente com o deslinde 

dessa controvérsia restará clara a solução da presente causa. A Lei nº 

9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos juizados especiais para 

processar e julgar, tão-somente, causas cíveis de menor complexidade. 

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação;”. Portanto, sobressai à incompetência do Juizado Especial 

Cível, razão por que há de ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, 

ante a complexidade da causa. III - DISPOSITIVO Assim é que importa dar 

aplicação à norma constante do inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95 de 

modo que, diante da complexidade inerente à causa, OPINO pelo 

RECONHECIMENTO de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, JULGANDO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito. Deixo de condenar a parte reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017738-37.2019.8.11.0001
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LARYSSA FERNANDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN OAB - MT22457/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB - MG129459 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017738-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LARYSSA FERNANDA GOMES DA SILVA REQUERIDO: 123 

VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A. I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível na qual alega a reclamante 

que não utilizou a passagem adquirida perante a Reclamada por motivos 

pessoais. Assim, solicitou o cancelamento, contudo, houve o informe de 

cobrança de multa abusiva, a qual discorda. Ao final pugnou pela 

condenação da Requerida consistente no pagamento dos danos materiais 

consistentes na devolução dos valores pagos pelas passagens, bem 

como ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não merece acolhimento a preliminar de 

ilegitimidade passiva da Requerida GOL LINHAS AEREAS S.A., haja vista 

que todos os fornecedores participantes da cadeia de consumo 

respondem objetivamente perante o consumidor. Ademais, existindo mais 

de um autor da ofensa, todos responderão solidariamente (parágrafo 

único do Art. 7º do CDC). 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 

por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando 

que o feito se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide 

elencado no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a 

pretensão é PROCEDENTE EM PARTE. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 
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razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a reclamante adquiriu passagens aéreas a 2ª Reclamada 

utilizando o site da 1ª Reclamada. Contudo, alega que, por motivos 

pessoais, teve que cancelar sua viagem. No entanto, as Reclamadas 

exigiram o desconto de multa exorbitante para o cancelamento das 

passagens. A 1ª Reclamada alega que as passagens adquiridas pela 

parte Autora eram promocionais e que a cobrança de multa é imposta pela 

2ª Reclamada, sendo que a parte Autora estava ciente da cobrança em 

caso de cancelamento. Já a 2ª Reclamada sustenta que a cobrança de 

multa é devida e que a informação deveria ser repassado ao consumidor 

pela 1ª Reclamada. A priori importante consignar que “o Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum” (Art. 6º da Lei 

9.099/95). Partindo dessa premissa, resta incontroverso nos autos que a 

Autora não utilizou a passagem inicialmente adquirida. Contudo, não há 

como imputar culpa as partes Reclamadas, pois, conforme narrado pela 

Autora, o cancelamento ocorreu por sua solicitação. No entanto, as 

Reclamadas não podem negar-se a promoverem a devolução dos valores 

pagos pelos seus consumidores que não puderam utilizar os serviços. 

Importante destaca que, embora seja possível a cobrança de taxas de 

cancelamento, por se tratar de contrato de adesão, onde não há 

alternativa, para a contratação dos serviços, senão a aceitação por parte 

do consumidor aos seus termos, cabe ao poder judiciário modular os 

efeitos e abrangências de suas cláusulas, conforme determinações do 

ordenamento protetivo consumerista (CDC). Assim, as cláusulas tidas 

como abusivas devem ser declaradas nulas, nos termos do art. 51 do 

CDC. No presente caso não deve haver a retenção total do valor da 

passagem ou de percentual exorbitante, que coloquem o consumidor em 

desvantagem. Embora seja cabível a cobrança de multa em virtude do 

cancelamento do contrato de transporte por parte dos consumidores, 

diante da inexistência de previsão contratual acerca do seu valor no caso 

em comento, impõe-se a aplicação do disposto no §3º do art. 740 do 

Código Civil, segundo o qual a penalidade deve ser fixada no valor máximo 

de 5% da quantia a ser restituída. Sendo assim, considerando que o valor 

das passagens era de R$ 918,87 (novecentos e dezoito reais e oitenta e 

sete centavos), deve ser abatido desse valor a multa 5% referente ao 

cancelamento. Desta forma, cabível a restituição à parte Autora do valor 

de R$ 872,92 (oitocentos e setenta e dois reais e noventa e dois 

centavos). Por fim, verifico que melhor sorte não abarca a parte 

Reclamante quanto à pretensão de indenização por danos morais. No 

presente caso, a parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral 

pelos fatos narrados na inicial. Cediço que a indenização por danos 

morais, como é sabido, pressupõe importante ofensa à honra, à imagem 

do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo 

que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 

no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos . 

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte 

autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou 

humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se 

que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou 

comprovada que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou 

extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na 

prestação dos seus serviços junto ao requerente. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO 

DE PASSAGENS PELA INTERNET. CANCELAMENTO. ESTORNO DO 

VALOR NÃO DEMONSTRADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

CONFIRMADA. Narra o autor que adquiriu três bilhetes aéreos através do 

site "decolar.com". Disse que precisou cancelar a reserva de uma das 

passagens sem, contudo, receber o reembolso. Postulou a restituição em 

dobro dos valores investidos na compra do bilhete acrescido das taxas de 

embarque, bem como indenização por danos morais. Restou incontroverso 

o pedido de cancelamento da reserva sem o devido reembolso. O autor 

comprovou o pagamento integral das passagens (fls. 74/81). Dessa 

forma, faz jus à restituição simples dos valores, uma vez que não se trata 

de valores pagos indevidamente. Ademais, não demonstrada a má-fé das 

requeridas. Quanto aos danos morais. Muito embora a situação vivenciada 

tenha gerado transtornos ao recorrente, tal não ultrapassou a esfera do 

mero dissabor da vida cotidiana, não sendo capaz de gerar dano moral 

indenizável. Não se vislumbra qualquer ofensa a direito de personalidade 

que pudesse ensejar a pretendida indenização. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, conforme o disposto no artigo 46 da Lei n.º 

9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005067707 

RS, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento: 08/04/2015, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 13/04/2015). (destaquei) Desta forma, indefere-se o pedido de 

indenização por danos morais. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos 

pedidos formulados por LARYSSA FERNANDA GOMES DA SILVA em 

desfavor de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e GOL LINHAS AEREAS 

S.A. para apenas CONDENAR as Reclamadas solidariamente a pagarem à 

parte Autora o valor de R$ 872,92 (oitocentos e setenta e dois reais e 

noventa e dois centavos), em razão da devolução dos valores pagos 

pelas passagens e ainda não restituídos, devendo esse valor ser 

atualizado monetariamente pelo IGP-M/FGV a contar desta data e juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015631-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOCARMO AMANCIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1014122-54.2019.8.11.0001 Reclamante: 

DOCARMO AMANCIO RODRIGUES - Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no 

R$ 99,88 (noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), Data da 

Inclusão: 09/06/2015, Contrato: 0223322047, a qual a parte reclamante 

desconhece a origem. Pugna ao final, pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação referida, bem como reparação de ordem 

moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Quanto à juntada 

do comprovante original de negativação, rejeito, tendo em vista que a 
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documentação anexada pela parte autora é pertinente. 3. No mérito, a 

pretensão merece Procedência. Da análise das provas, constata-se que o 

registro dos dados da autora com referência a negativação em apreço 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, 

por débito que a reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Na contestação, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a 

contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, 

apresentando apenas relatórios e telas sistêmicas, que se tratam de 

provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva 

contratação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS 

SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em 

ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de 

provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 

3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela 

consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja 

responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Resta quantificar o dano moral. 

3. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Diante do teor do julgamento, rejeito pedido de 

condenação em litigância de má-fé e o pedido contraposto. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante DOCARMO 

AMANCIO RODRIGUES em desfavor da reclamada TELEFÔNICA BRASIL 

S/A para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da negativação. 

Opino pela improcedência do pedido contraposto. Por pertinência, 

INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 410/STJ), para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do reclamante 

dos cadastros negativos do SCPC, apenas no que se refere aos débitos e 

o contrato discutido nestes autos, e em caso de descumprimento, fixo 

desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de multa, nos 

termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 

da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015311-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MONICA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1015311-67.2019.8.11.0001 Reclamante: 

CRISTIANE MONICA DA COSTA SILVA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 
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relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no 

R$ 255,04 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), Data 

da Inclusão: 03/09/2016, a qual a parte reclamante desconhece a origem. 

Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Quanto à juntada 

do comprovante original de negativação, rejeito, tendo em vista que a 

documentação anexada pela parte autora é pertinente. 3. No mérito, a 

pretensão merece Procedência. Da análise das provas, constata-se que o 

registro dos dados da autora com referência a negativação em apreço 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, 

por débito que a reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. Na contestação, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a 

contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, 

apresentando apenas telas sistêmicas, que se tratam de provas 

unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela 

declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos 

morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a 

empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado 

contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a 

regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Ao 

contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas 

aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a 

efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. 4. 

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da 

empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, 

certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, 

impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a 

ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela 

empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar 

a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de 

anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção 

ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua 

ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma 

Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse 

Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei) Desta feita, não 

tendo a requerida comprovado a validade, legalidade e regularidade da 

cobrança que gerou a negativação ora em apreço, permanece a 

reclamada no campo das meras alegações, haja vista que não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da 

consumidora, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido, in verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida 

do nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. A 

conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou manter o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido.. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

Resta quantificar o dano moral. 3. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do 

teor do julgamento, rejeito pedido de condenação em litigância de má-fé. III 

– DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante CRISTIANE 

MONICA DA COSTA SILVA em desfavor da reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto 

desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da negativação. Por 

pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 410/STJ), 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do 

reclamante dos cadastros negativos da SERASA, apenas no que se 

refere aos débitos e o contrato discutido nestes autos, e em caso de 

descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino 

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1014979-03.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARCIA DA SILVA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A S E N T E N Ç A I 

– RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de 

pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no R$ 96,57 

(noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), Data da Inclusão: 

11/06/2015, a qual a parte reclamante desconhece a origem. Pugna ao 

final, pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação 

referida, bem como reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 

com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Quanto à juntada do comprovante original de negativação, rejeito, 

tendo em vista que a documentação anexada pela parte autora é 

pertinente. A reclamada argui PRESCRIÇÃO. Contudo, rejeito tal prejudicial 

de mérito, tendo em vista que, em se tratando de relação de consumo 

aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, tendo como 

termo inicial a data do efetivo conhecimento pelo consumidor da inscrição 

do seu nome no cadastro de inadimplentes. No caso, não há no extrato 

apresentado pelo autor a data de sua emissão, mas a negativação é 

datada de 11/06/2015, de modo que não transcorreu 5 (cinco) anos, 

considerando a data da inserção. Logo, afasto a ocorrência da 

prescrição. 3. No mérito, a pretensão merece Procedência. Da análise das 

provas, constata-se que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma desconhecer, 

verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Na contestação, a parte ré não logrou êxito em 

demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito 

negativado, apresentando apenas telas sistêmicas, que se tratam de 

provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva 

contratação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS 

SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em 

ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de 

provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 

3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela 

consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja 

responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Resta quantificar o dano moral. 

3. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Diante do teor do julgamento, rejeito pedido de 

condenação em litigância de má-fé e o pedido contraposto. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 
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PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante MARCIA DA 

SILVA em desfavor da reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A para 

DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da negativação. Opino pela 

improcedência do pedido contraposto. Por pertinência, INTIME-SE 

PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 410/STJ), para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do reclamante dos cadastros 

negativos do SCPC, apenas no que se refere aos débitos e o contrato 

discutido nestes autos, e em caso de descumprimento, fixo desde já o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de multa, nos termos do art. 

52, V da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz de Direito
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Processo Número: 1016403-80.2019.8.11.0001
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JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo Nº 1016403-80.2019.8.11.0001 Reclamante: 

EURIDES NERES DOS SANTOS Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A S E 

N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por dívida R$ 

180,06 (cento e oitenta reais e seis centavos), Data da 

Inclusão:15/09/2016, a qual a parte autora desconhece sua origem. Pede 

ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

2. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. Quanto à 

juntada do comprovante original de negativação, rejeito, tendo em vista 

que a documentação anexada pela parte autora é pertinente. 3. No mérito, 

a ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da 

análise das provas, verifica-se que o nome da parte reclamante foi 

negativado indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito, não 

tendo a ré apresentado documentos que demonstrem a existência de 

relação jurídica referente ao débito negativado. Assim, a parte reclamada 

não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que 

originou o débito negativado, apresentando apenas faturas, relatórios e 

telas sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o 

condão de comprovar a efetiva contratação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação 

na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, 

bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida 

oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa 

da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia 

a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não 

acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência 

das negociações. 3. Ao contrário do afirmado na origem, telas 

sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e 

não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos 

serviços pela consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, 

cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Destaca-se que a responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “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 
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sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, melhor sorte não socorre a 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que, que no extrato de negativação juntado na mov. 01, 

demonstra a existência de negativação(ões) anterior(es) a combatida nos 

autos. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa 

ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de 

possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a 

inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo 

decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar 

em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado 

n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO 

MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves 

da Silva, Julgado em 31/10/2013)”“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” Diante do teor do julgamento, rejeito o 

pedido contraposto e a litigância de má-fé. III – DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO para que o pedido formulado pela 

parte reclamante EURIDES NERES DOS SANTOS seja julgado 

PARCIALMENTE PROCEDENTE em face da reclamada TELEFÔNICA BRASIL 

S/A DECLARAR a inexistência do débito negativado, objeto da pressente. 

Opino pela improcedência do pedido contraposto. Por pertinência, 

INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 410/STJ), para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do reclamante 

dos cadastros negativos do SCPC, apenas no que se refere aos débitos e 

o contrato discutido nestes autos, e em caso de descumprimento, fixo 

desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de multa, nos 

termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, proceda-se o 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014512-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NADIA MARTINS DE ALMEIDA SOUSA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C RESTITUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA alegando a parte reclamante que a Reclamada falha na 

prestação de serviço pelo fornecimento de serviço na modalidade 

monofásico, bem como pela cobrança de débito de terceiros. Pede em 

tutela de urgência para que a Reclamada promova a instalação de 

aparelho bifásico; no mérito pede a condenação para a restituição da 

quantia paga indevidamente no total de R$ 163,62 (cento e sessenta e três 

reais e sessenta e dois centavos); bem como danos morais na ordem de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). É a síntese. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Inexistem preliminares a serem analisadas. 3. No mérito a 

pretensão é procedente. O Reclamante alega na petição inicial, que 

adquiriu em leilão perante a Caixa Econômica Federal um imóvel que 

solicitou perante a Reclamada o cancelamento da Unidade Consumidora nº 

6/2753751-3 (protocolo nº 57716540). Aduz que a Reclamada efetuou 

cobrança relativa à UC nº 6/2759057-9 (Id 25459209) cuja titularidade era 

do então proprietário Sr. Gilson Batista de Cristo. Por fim, alega que 

conseguiu registrar uma UC em seu nome, a saber: 6/278647413, porém a 

Reclamada apenas vem fornecendo o serviço na modalidade monofásica 

e não na bifásica. Pede, portanto, pede a condenação para a restituição 

da quantia paga indevidamente no total de R$ 163,62 (cento e sessenta e 

três reais e sessenta e dois centavos); bem como danos morais na ordem 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A Reclamada, por sua vez, alega que 

após o pedido de transferência e desligamento, gerou-se nova unidade 

consumidora em nome do Reclamante, qual seja, a de nº 6/2753751-3, 

sendo cancelada a unidade consumidora nº 6/2759057-9. Diante disso, 

alega que após o Reclamante ter alugado o imóvel como narrado, este 

solicitou novamente a alteração de titularidade, gerando nova unidade 

consumidora em seu nome sob o nº 6/2786474-3, sendo realizada vistoria 

no padrão, nova ligação. Narra que não se trata de ligação nova, isto 

porque, no imóvel já existia unidade consumidora anteriormente UC. 

6/2759057-9, sendo que nesta UC existiam débitos inadimplidos. Aduz que 

o contrato de compra e venda não pode servir de pretexto para os 

proprietários dos imóveis se eximirem das obrigações, bem como ante o 

caráter PROPTER REM das tarifas de energia elétrica. Finaliza afirmando 

que a cobrança é devida, por isso inexiste dever de restituição e de danos 

morais Em análise aos documentos anexos aos autos verifica-se assistir 

razão ao Reclamante, uma vez que se desincumbiu do ônus probatório 
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que lhe competia (art. 373, I do NCPC). Isto porque, restou comprovado 

que solicitou o cancelamento da UC nº 6/2753751-3, conforme Id 

25429195. Assim como comprovou que a Reclamada promoveu 

cobranças relativas à UC nº 6/2759057-9, conforme Id 25429209, de 

responsabilidade do anterior proprietário, Sr. Gilson Batista de Cristo, que, 

ao contrário do que afirma a Reclamada, a obrigação é pessoal e não 

propter rem, razão pela qual jamais poderia ter sido imposto ao Reclamante 

o seu pagamento. Ademais, comprovou o Reclamante que sua UCnº 

6/27864741-3 somente teve a instalação na modalidade bifásica quando 

do deferimento de tutela de urgência por este juízo. Por outro lado, a Ré 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do 

NCPC), vale dizer, não trouxe aos autos qualquer justificativa ou prova a 

validar suas alegações. Desta feita, tem-se que a Reclamada não faz 

prova de suas alegações. Logo, tem-se que a Reclamada não pode cobrar 

a Reclamante por débitos decorrentes de serviços utilizados por terceiro, 

tendo em vista que os débitos relativos a consumo de energia têm caráter 

pessoal e não caráter real. Corroborando: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DO SERVIÇO - NATUREZA 

PESSOAL DA DÍVIDA - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO "PROPTER REM" - 

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO E. STJ CONTAS DE PERÍODO 

ANTERIOR À LOCAÇÃO E EM NOME DE TERCEIRO (NÃO PROPRIETÁRIO) 

DIREITO AO SERVIÇO - Na esteira de reiterado entendimento 

jurisprudencial do E. STJ, a obrigação ao pagamento pelo consumo de 

água e captação de esgoto possui natureza pessoal, e não "propter rem", 

pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta 

vontade de receber os serviços. Por isso, a dívida em nome de terceiro 

não pode ser exigida do atual locatário e tampouco ser suprimido o serviço 

- Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 02244650320118260100 SP 

0224465-03.2011.8.26.0100, Relator: José Malerbi, Data de Julgamento: 

04/08/2014, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/08/2014).” No que tange aos danos morais, entendo que restaram 

caracterizados, eis que o Reclamante fora submetido a transtornos e 

dissabores decorrentes dos atos da Reclamada que ultrapassam o mero 

aborrecimento, especialmente em razão da da prestação do serviço 

diverso da forma contratada (monofásico quando deveria ser bifásico), 

bem como por ter sido compelido a pagar débitos de terceiros. 

Corroborando: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. DÍVIDA DE 

ÁGUA ORIGINADA POR ANTIGO MORADOR DO IMÓVEL. MUDANÇA DE 

OCUPANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. OBRIGAÇÃO PROPTER 

PERSONAM. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Informa o autor que firmou 

contrato verbal de locação de um imóvel em 15/09/2010 e solicitou o 

fornecimento de água junto a empresa ré, interrompido, desde 

novembro/2008 por débito da antiga moradora. 2. Todavia, a ré se recusou 

a atender a solicitação sob o argumento de que os débitos anteriores 

teriam que ser adimplidos para que o autor voltasse a ter o fornecimento 

de serviço de água na residência. 3 A obrigação da quitação da 

pendência constatada na unidade residencial do atual morador não é 

aderente à coisa (propter rem), mas surge da responsabilidade de quem 

de fato utilizou os serviços (propter personam). Somente pode haver a 

cobrança do débito pendente daquele que realmente usufruiu do serviço 

(fornecimento de energia), titular da conta à época do uso, seu exclusivo 

beneficiário, conforme jurisprudência das Turmas Recursais. A dívida é 

atinente à antiga moradora. 4. Sem razão a ré. A sentença merece ser 

confirmada, dando procedência integral da ação, declarando inexistente 

todo o débito imputado ao autor. 5. Quanto ao dano moral, em se tratando 

de serviço essencial merece ser mantido no quantum determinado na 

sentença, pois em conformidade com os princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade, adequados aos parâmetros das Turmas Recursais. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO 

DO RÉU DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004232690, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 27/02/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004232690 RS, Relator: Cleber 

Augusto Tonial, Data de Julgamento: 27/02/2014, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2014)”. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, pois, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial e o faço para: CONFIRMAR a tutela de urgência 

concedida no Id. nº 26132648 dos autos e para CONDERNAR a Reclamada 

a restituir ao Reclamante a quantia de R$ 163,62 (cento e sessenta e três 

reais e sessenta e dois centavos), com correção monetária a partir do 

efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como para 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir da 

presente data pelo IGPM-FGV e juros de 1% ao mês a partir da citação. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Camila Silva de Souza Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015413-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THELMA MARIA DA CRUZ SILVA REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS decorrente da inscrição dos dados 

da Reclamante no SCPC por débitos que aduz indevidos, a saber: R$ 

109,83 (cento e nove reais e oitenta e três centavos), R$ 259,91 

(duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavo), R$ 290,93 

(duzentos e noventa reais e noventa e três centavos), R$ 189,25 (cento e 

oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), R$ 440,00 (quatrocentos e 

quarenta reais), R$ 259,91 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa 

e um centavo) e R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), com datas de 

inclusão em 14/01/2018, 28/01/2018, 28/01/2018, 02/02/2018, 06/02/2018, 

27/02/2018 e 09/03/2018, respectivamente. Pede a retirada dos seus 

dados do sistema restritivo e a condenação da Reclamada em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. É a suma do essencial. II 

– MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a 

preliminar de impugnação à justiça gratuita pleiteada pela Reclamante e 

arguida pela Reclamada, vez que nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95 

não há se falar em pagamento de custas, taxas ou despesas processuais 

tornando, por ora, irrelevante a discussão acerca da concessão de justiça 

gratuita a qual, em caso de eventual interposição de recurso, deverá ser 

analisada pela Turma Recursal. Rejeito, ainda, a preliminar de ausência de 

interesse de agir arguida pela reclamada, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, 

pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. Rejeito a 

alegação da Reclamante de incompetência do juízo por necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, vez que verifico que existem nos autos 

elementos de prova suficientes para o deslinde da controvérsia. 

Superadas as preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. No 

mérito a pretensão é improcedente. Da análise das provas permite-se 

concluir que o registro dos dados do Reclamante no serviço de proteção 

ao crédito (SCPC) se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido vez desconhece a existência de débitos 

perante a empresa. A Reclamada, por sua vez, alega que a Reclamante na 
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data de 09/05/2017 realizou cadastro para revenda de produtos da 

empresa O Boticário. Afirma que as restrições em discussão decorrem de 

notas ficais inadimplidas, a saber: NF 184965, no valor de R$ 259,91 

(duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavo); NF 186104, 

no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais); NF 180515, no 

valor de R$ 189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos); 

NF 179807, no valor de R$ 290,93 (duzentos e noventa reais e noventa e 

três centavos) e NF 178020, no valor e R$ 109,83 (cento e nove reais e 

oitenta e três centavos), cujos canhotos de recebimento das mercadorias 

devidamente assinados pela Reclamante (grafia, no mínimo semelhante à 

aposta no termo de audiência Id 27523612), constam colacionados aos 

autos no Id nº 27971863. A Reclamante, no entanto, apenas se limitou a 

negar a contratação do serviço e a aquisição das mercadorias fartamente 

demonstradas conforme acima mencionado. Desse modo, os documentos 

colacionados pela Reclamada traduzem em provas a socorrer as suas 

alegações, apresentando todos os dados pertinentes, além do que o Autor 

não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas 

na peça de defesa, ônus que lhe competi nos termos do art. 373 do CPC. 

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) DO PEDIDO CONTRAPOSTO Por fim, pretende a 

Reclamada a procedência do pedido contraposto no valor de R$ 2.687,59 

(dois mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), 

conforme cálculo contido no Id nº 27971877. Contudo, verifico que no 

citado cálculo a Reclamada fez constar multa no importe de 2% (dois) por 

cento, porém não há nos autos o instrumento contratual que demonstre a 

imposição de multa, especialmente nesse importe. Sendo assim, reputa-se 

devido o pagamento da quantia estipulada no cálculo de Id 27971877 

abatendo-se a multa ora mencionada. Restando, portanto, o débito na 

quantia de R$ 2.634,90 (dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais e 

noventa centavos). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da presente reclamação ajuizada por THELMA MARIA DA CRUZ 

SILVA em desfavor de MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA ambos com qualificação nos autos. OPINO, ainda, pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada para 

CONDENAR o Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 2.634,90 (dois 

mil e seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), devendo esse 

valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da data 

da apresentação da contestação e juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação. Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 9.099/95, 

art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. À apreciação e homologação do Exmo. 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, 

Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, nos termos do art. 40 de 

Lei 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013703-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR LUCAS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013703-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VILMAR LUCAS VIEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

(SERASA EXPERIAN) pelo débito no valor de R$ 53,45 (cinquenta e três 

reais e quarenta e cinco centavos), com inclusão em 19/09/2019. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais (em 20 salários mínimos). É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 

do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito 

a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a 

parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários para a 

apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação onde 

fundamenta seu pedido. Superada a preliminar passo à análise do mérito 

da causa.. 3. No mérito a pretensão é procedente. Da análise dos das 

provas permite-se inferir que o registro dos dados do Reclamante no 

serviço de proteção ao crédito (SERASA EXPERIAN) se deu por 

solicitação da Reclamada, por débito que o Reclamante afirma indevido 

vez que não possui relação jurídica com a empresa. A Reclamada alega 

atuar no exercício legal do direito de credora por suposta inadimplência do 

Reclamante em relação à Unidade Consumidora que sequer imputou qual 

seria. É dizer, a Reclamada deixou de trazer aos autos o contrato que 

demonstre a existência de relação jurídica entre as partes para que se 

possa analisar a origem do débito. Dessa forma, entendo que a empresa 

não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que 

se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

ocorrido, bem como tornar efetiva a função 
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preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, tendo como norte os princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade) estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da presente demanda ajuizada por VILMAR LUCAS VIEIRA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A para: 1) DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide; 2) 

DETERMINAR que a Reclamada promova a baixa da negativação objeto da 

lide no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa pelo 

descumprimento, que fixo desde já em R$ 3.000,00 (três mil reais); 3) 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, o qual será atualizado 

da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês do evento danoso (19/09/2019). Sem 

condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e 

homologação da Exmo. Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 40 de Lei 9.099/95. CAMILA SILVA 

DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006775-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006775-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARAES REQUERIDO: PAULO 

GOMES DE SOUZA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

DE DANOS C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS em razão de 

descumprimento contratual – montagem de móveis planejados, bem como 

por ofensa supostamente proferida via aplicativo WhatsApp. Pede 

reparação por danos morais e materiais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Verifica-se que o Reclamado foi citado 

conforme Id nº 24694637, mas não compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou defesa. Dessa forma, devem ser impostos 

os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da Reclamada 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. 3. No 

mérito a ação é parcialmente procedente. Alega o Reclamante ter 

contratado os serviços do Reclamado para a montagem de móveis 

planejados – por meio de subempreitada. Narra que transferiu ao 

Reclamado a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na data de 

14/03/2019, porém o Reclamado não cumpriu com o contratado. Além 

disso, afirma que ao cobrá-lo pelo aplicativo whatsapp o Reclamado teria 

realizado ofensas à sua honra. Arremata afirmando que para dar 

cumprimento ao serviço foi obrigado a contratar outro montador resultando 

em um custo na ordem de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O 

Reclamado não apresentou defesa. De análise das provas permite-se 

inferir que o Reclamante pactuou contrato de montagem de móveis 

planejados com a pessoa de ESMAEL DUARTE, conforme contrato 

colacionado no Id. 23688889. E que, para dar cumprimento a este contrato, 

pactuou um contrato de subempreitada com o Reclamado, cujo valor 

restou firmado na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No entanto, ressai 

das conversas de whatsapp travada entre as partes (Id 23688888) que o 

Reclamado recebeu a quantia pactuada, porém não executou o serviço, 

sob a justificativa de que o Reclamante teria, com ele, dívida remanescente 

de um empréstimo outrora realizado. Da conversa é possível compreender 

que o Reclamado concordou em realizar o serviço e de receber parte do 

débito inadimplido pelo Reclamante, ou seja, não demonstra o desejo de se 

apropriar totalmente do valor depositado para a execução do serviço 

como forma de receber o débito pendente. Sendo assim, a apropriação do 

valor é indevida, ante a total ausência de anuência nesse sentido, 

devendo, portanto, ser restituída abatida o valor incontroverso do débito, 

qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais). O Reclamante, comprovou que em 

razão do ato do Reclamado se viu obrigado a contratar outro montador, Sr. 

Mauro Sebastião da Costa, conforme recibo colacionado no Id. 23689943, 

evidenciando o dano que emergiu do ato ilícito do Reclamada, passível, 

portanto, de reparação. Contudo, no que se refere ao pedido de 

reparação por danos morais reputo indevido, pois a situação vivenciada 

pelo Reclamante demonstra mero desacordo comercial, sendo que a 

conversa travada, de forma privada, não extrapolou os limites da 

razoabilidade. Ressalto que a alegação de que a conversa teria sido 

enviada a terceiros inexistem nos autos provas nesse sentido, não 

bastando de meras alegações. Sendo assim, não se traduz em situação a 

ensejar abalos à personalidade ou à psique do Reclamante. Nesse sentido 

colaciona-se julgado do TJRS, vejamos: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

MENSAGENS VIA WHATSAPP COM CONTÉUDO OFENSIVO. 

CREDIBILIDADE/ORIGEM DOS INTERLOCUTORES. CONTROVÉRSIA. 

INADIMPLÊNCIA DA AUTORA PERANTE O RÉU. DÍVIDA INCONTROVERSA. 

Caso em que a autora postula ser indenizada em razão de ter recebido 

mensagens ofensivas via whatsapp supostamente enviadas pelo réu. 

Origem das mensagens que não restou demonstrada a contento. 

Controvérsia entre as partes pela pendência de dívida que não traduz 

mais do que meros aborrecimentos. Dano moral não configurado. Parte 

autora/reconvinda que confessou dívida de R$ 1.500,00 decorrente de 

empréstimo conferido pelo réu/reconvinte. Incontroversa inadimplência. 

Procedência da reconvenção mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

DECISÃO UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70080735749, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em: 28-03-2019) Improcedente, portanto, o pedido para 

condenação em danos morais. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido inicial feito por LUIZ FERNANDO 

SILVA GUIMARAES em desfavor de PAULO GOMES DE SOUZA, para 

condenar o Reclamado a restituir ao Reclamante a quantia de R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), pelo serviço não prestado (abatido débito do 

Reclamante) e ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), a título de dano material (danos emergentes), 

devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV a partir de 15/03/2019 e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Deixo de condenar 

o Reclamado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 
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forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010401-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE ARAUJO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (LITISCONSORTES)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010401-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAYANE ARAUJO SOUSA LITISCONSORTES: KASUAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, IPM2 - INVESTIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA - ME I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS em que o 

Reclamante alega a inadimplência quanto ao distrato realizado na data de 

19/06/2019. Pede, portanto, o pagamento da quantia de R$ 5.459,54 (cinco 

mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro 

centavos), bem como a condenação da Reclamada pelos danos morais 

que alega ter sofrido. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares, passo à análise do 

mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é procedente em parte. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. A Reclamante alega que firmou contrato 

particular de promessa de compra e venda de um lote nº 24l, situado na 

Quadra 21Q, no Residencial Novo Tempo. Aduz que em contra partida 

pagaria uma entrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mais 16 

(dezesseis) parcelas de R$ 691,91 (seiscentos e noventa e um reais e 

noventa e um centavo). Aduz que pagou os R$ 2.000,00 (dois mil reais) da 

entrada e mais cinco parcelas de $ 691,91 (seiscentos e noventa e um 

reais e noventa e um centavo). Contudo, afirma que na data de 19/06/2019 

realizou um distrato com a Reclamada que se comprometeu a devolver a 

quantia paga da seguinte forma: R$ 2.000,00 (dois mil reais) na data de 

23/08/2019 e R$ 3.459,54 (três mil e quatrocentos e cinquenta e nove 

reais e cinquenta e quatro centavos) em três parcelas no valor de R$ 

1.153,18 (mil cento e cinquenta e três reais e dezoito centavos), a 

começar na data de 23/09/2019. Entretanto, afirma que até o ajuizamento 

da demanda a Reclamada não teria realizado o pagamento dos valores 

estipulados no distrato pactuado. A Reclamada, em sua contestação, não 

nega o débito, ao contrário o reconhece, contudo, apenas afirma que 

“reconhecem o valor do dano material, porém não possui previsão para o 

pagamento diante da crise que a empresa se encontra nesse momento”. O 

débito, portanto, é incontroverso, impondo o acolhimento do pedido para 

condenar as Reclamadas ao pagamento da quantia de R$ 5.459,54 (cinco 

mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro 

centavos) estampada no distrato colacionado aos autos no Id. 24537179. 

Por outro lado, melhor sorte não acolhe a Reclamante quanto ao pedido de 

reparação em danos morais, vez que a doutrina e a jurisprudência é 

pacífica no sentido que mero descumprimento contratual não enseja dever 

de reparação por danos morais. A Reclamante não trouxe aos autos 

qualquer informação que demonstrasse a afronta aos seus direitos da 

personalidade a ensejar dever de reparação por danos morais. Nesse 

sentido segue julgado do TJRS, vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FESTA DA UVA. SHOW DA 

CANTORA ANITTA E DA DUPLA ZÉ NETO E CRISTIANO. INGRESSO 

CORTESIA. AUTORA QUE FOI IMPEDIDA DE INGRESSAR NO EVENTO EM 

RAZÃO DA CAPACIDADE MÁXIMA DE LOTAÇÃO PERMITIDA. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, 

POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO PROVIDO.(Recurso 

Cível, Nº 71009095472, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 19-02-2020) 

Improcedente, portanto, o pedido para condenação em danos morais. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante RAYANE ARAUJO 

SOUSA para CONDENAR as Reclamadas KASUAL INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA e IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

– ME a pagarem, solidariamente, ao Reclamante a quantia de R$ 5.459,54 

(cinco mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro 

centavos), corrigidos a partir de 23/08/2019 pelo IGPM/FGV e juros de 

mora a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e 

homologação do Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. 

Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003991-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAMPONOGARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROX PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003991-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIANA CAMPONOGARA REQUERIDO: QUALYCARE 

SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA, SOCIEDADE 

MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA, PROX 

PARTICIPACOES LTDA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS no valor total de R$ 9.268,25 

(nove mil e duzentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), 

bem como danos morais na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 
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CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. 

Inexistem preliminares a serem analisadas. 3. No mérito a pretensão é 

procedente em parte. O Reclamante alega que prestou serviços médicos 

(plantões) no hospital Reclamado nas datas: 03/10/2018, 10/10/2018, 

24/10/2018, 24/10/2018, 29/10/2018, 07/11/2018, 14/11/2018, 21/11/2018, 

05/12/2018, 12/11/2018 e 02/01/2019, porém, afirma que não teria sido 

pago pelos citados serviços resultando no montante atualizados, perfaz a 

quantia de R$ 9.268, 25 (nove mil e duzentos e sessenta e oito reais e 

vinte e cinco centavos). Os Reclamados, por sua vez, na defesa de mérito 

afirmam que “conforme pactuado com TODOS os profissionais médicos 

parceiros da Requerida, estes somente recebem seus plantões após o 

respectivo recebimento pela empresa Requerida, e por tal motivo os 

plantões encontram-se pendentes de pagamento”. Reconhecem o débito, 

porém questionam que o valor pactuado pelos plantões seria na ordem de 

R$ 900,00 (novecentos reais) e não R$ 1.000,00 (mil reais) como alegado 

pela Reclamante. Por fim, afirma inexistir dever de reparação por danos 

morais em razão de se tratar de mero descumprimento contratual. De 

análise detida aos autos verifico que o Reclamante prestou os serviços 

(plantões) nas datas de 03/10/2018, 10/10/2018, 24/10/2018, 24/10/2018, 

29/10/2018, 07/11/2018, 14/11/2018, 21/11/2018, 05/12/2018, 12/11/2018 

e 02/01/2019, conforme documentos colacionados no Id 22813123. Resta 

verificar o valor a ser pago e a ocorrência dos alegados danos morais 

alegados pelo Reclamante. Conforme já mencionado os Reclamados não 

se opõe ao pagamento apenas questionam que os plantões pactuados 

seriam na ordem de R$ 900,00 (novecentos reais) e não R$ 1.000,00 (mil 

reais) como alegado pela Reclamante. De fato, conforme se verifica dos 

documentos colacionados aos autos pela Reclamante os plantões foram 

pactuados na ordem de R$ 900,00 (novecentos reais), portanto, o calculo 

deverá ser realizado sobre esse valor. Sendo assim, reputa-se devido o 

pagamento de onze plantões no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), 

totalizando a quantia de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais). No que 

concerne ao pedido de reparação em danos morais melhor sorte não 

socorre à Reclamante, pois o mero descumprimento contratual não enseja 

dever de reparação em danos morais. Não se está, contudo, que a autora 

não sofreu transtornos em razão da conduta praticada pelos Reclamados. 

Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar 

desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a 

atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na 

verdade, de mero descumprimento contratual comum à vida em relação, 

não indenizável, portanto. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE DIVULGAÇÃO DE 

EMPRESA. COBRANÇA DE VALORES DIVERSA DO CONTRATADO. 

RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO 

DE MODO SIMPLES. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008528580, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

16/05/2019) (grifamos) OPINO, portanto, pela improcedência quanto ao 

pedido de reparação em danos morais. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido inicial feito por MARIANA 

CAMPONOGARA em desfavor de PROX PARTICIPACOES LTDA, 

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA e 

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA, para condenar os Reclamados, solidariamente, ao pagamento da 

quantia de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), devidamente 

atualizados pelo IGP-M/FGV a partir da propositura da ação e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Deixo de condenar 

a Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015770-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISANGELA DE ARRUDA ALBUQUERQUE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE SOUZA COSTA OAB - MT27070/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015770-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: 

MARISANGELA DE ARRUDA ALBUQUERQUE FIGUEIREDO I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida pela 

Reclamante que alega ser credora da importância de R$ 1.199,90 (um mil 

cento e noventa e nove reais e noventa centavos), valor este oriundo do 

contrato de compra e venda de álbum de fotografia. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. 3. No mérito a pretensão é Procedente. 

Extrai-se da exordial que a parte Requerida contratou os serviços da parte 

Requerente, conforme contrato anexo. Destaco que a reclamada 

contratou o serviço de fotografia, do qual está incluso em 01 álbum com 

49 fotos no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), não tendo 

adimplido com o contrato. A Reclamante alega que a Reclamada realizou 

renegociação do débito, não tendo, da mesma forma, adimplido, restando 

uma pendência no importe de R$ 1.199,90 (um mil cento e noventa e nove 

reais e noventa centavos). Em contestação a Reclamada não nega a 

existência do débito, apenas alega que houve a negativação indevida de 

seu nome, ante a ausência de notificação prévia. Contudo, a Reclamada 

sequer comprova que seu nome está negativado. Ademais, importante 

consignar que a responsabilidade pela notificação extrajudicial quando da 

inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade 

do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO 

PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A 

INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO 

NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
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Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Assim, tendo a Requerida 

deixado de quitar suas obrigações referentes ao contrato, deve pagar o 

débito perante a Requerente. É valido destacar que o contrato constitui 

obrigação e deve ser adimplido, haja vista a concordância com a 

celebração do contrato pela Requerida. Assim, verifico que o valor devido 

pela parte Reclamada perfaz o importe de R$ 1.199,90 (um mil cento e 

noventa e nove reais e noventa centavos). III - DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por VISUAL FORMATURAS LTDA em desfavor de 

MARISANGELA DE ARRUDA ALBUQUERQUE FIGUEIREDO para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 1.199,90 (um mil cento 

e noventa e nove reais e noventa centavos), atualizados monetariamente 

pelo IGP-M/FGV, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos desde o vencimento. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017109-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DA GAMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017109-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDINEY DA GAMA E SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, SERASA S/A. I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida na qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possui débitos perante a 

Reclamada, sendo indevida a negativação de seu nome no valor R$ 93,97 

(noventa e três reais e noventa e sete centavos), inclusa em 27/08/2019. 

Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Trata-se de demanda em que a parte Autora alega que 

teve seu nome indevidamente inscrito no cadastro restritivo de crédito por 

débito quitado. Alega que a fatura negativada estava vencida a apenas 

alguns dias, sendo que o vencimento era para o dia 02/08/2019. Sustenta 

que não foi notificado acerca da presente negativação. A 1ª Reclamada, 

por sua vez, sustentou que a negativação ocorreu devido ao pagamento 

em atraso da fatura com vencimento em 02/08/2019, a qual foi quitada 

apenas em 29/08/2019, tendo procedido na exclusão do nome do Autor do 

cadastro de inadimplentes em 30/08/2019, antes do prazo legal. 

Verifica-se que razão assiste não assiste ao Autor. Em análise detida aos 

documentos acostados ao processo, verifico que a negativação foi 

inclusa no SERASA em ocorreu em 27/08/2019, bem como que o 

Reclamante efetuou pagamento da fatura vencida em 02/08/2019 somente 

em 29/08/2019. Portanto, quando da solicitação de inserção do nome do 

Autor no cadastro restritivo de crédito o Autor estava inadimplente, não 

existindo ato ilícito cometido pela Reclamada. Destaca-se, ainda, que o 

extrato de negativação acostado nos autos não possui data de emissão. 

Ademais, constata-se que a Reclamada promoveu a baixa da restrição 

dois dias após o pagamento do débito, ou seja, em prazo exíguo. Desta 

forma, como o Autor não havia quitado seus débitos e permanecia 

inadimplente com a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A não há o que se falar em negativação ou 

manutenção indevida. Consigna-se, ainda, que a responsabilidade pela 

notificação extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de 

inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da 

Súmula 359 do STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS 

CUSTOS TIDOS PELA CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO 

RAMAL COLETOR, QUANDO DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO 

CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA, 

ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Nesse ponto, verifica-se 

que a reclamada SERASA S/A. não foi responsável pelos fatos narrados 

na inicial, posto que é apenas responsável pelo envio de comunicação 

prévia para os devedores a fim de informar a possibilidade de 

cadastramento negativo. A responsabilidade da empresa reclamada é de 

mera arquivista, ou seja, de receber em seus cadastros apenas as 

comunicações fornecidas por seus associados. Tais anotações atendem 

ao exercício regular de sua atividade, em decorrência do vínculo 

contratual mantido com as empresas associadas. No caso dos autos, 

restou comprovado o envio da notificação à parte reclamante, em 

endereço fornecido pela apresentante do débito (1ª Reclamada), conforme 

documento anexo com a contestação (ID. 28155499). Assim, tendo a 

reclamada comprovado o cumprimento das diligências que lhe foram 

cominadas, não cabe responsabilização em face de danos morais 

alegados na inicial. Nesse sentido, verbis: “DANO MORAL - ALEGAÇÃO 

DE AUSÊNCIA DE PREVIA COMUNICAÇÃO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AFASTADA - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. A 

responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do 

nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da 

prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo 

desnecessário o aviso de recebimento. Os órgãos de proteção ao crédito 

não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações 

inadequadas ou insuficientes, prestadas por seus associados.” (RNEI, 

122/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA 

RECURSAL/MT, Data do Julgamento 28/06/2011, Data da publicação no 

DJE 01/07/2011). (destaquei). Portanto, os documentos colacionados 

pelas Requeridas se traduzem em provas a socorrer as suas alegações. 

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais 
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haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. 

Assim, não incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a 

conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 

8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova 

desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Portanto, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por EDINEY DA GAMA E SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e SERASA 

S/A. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa 

decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa 

aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida 

extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1013330-03.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARILCE FATIMA DE SOUZA BARROS Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte reclamante alega que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por 

débito no valor de R$ 732,57 (Setecentos e trinta e dois reais e cinquenta 

e sete centavos), Data da Inclusão: 23/08/20017 e 19/01/2018, a qual 

alega desconhecer. Pugna pelo provimento para a retirada de seus dados 

das listas de inadimplentes, bem como pela declaração de inexistência do 

débito além de condenação da Requerida em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Quanto à juntada 

do comprovante original de negativação, rejeito, tendo em vista que a 

documentação anexada pela parte autora é pertinente. 3. No mérito, a 

ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da 

análise das provas, verifica-se que o nome da parte reclamante foi 

negativado indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito, não 

tendo a ré apresentado documentos que demonstrem a existência de 

relação jurídica referente ao débito negativado. Assim, a parte reclamada 

não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que 

originou o débito negativado, apresentando apenas faturas, relatórios e 

telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o 

condão de comprovar a efetiva contratação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação 

na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, 

bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida 

oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa 

da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia 

a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não 

acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência 

das negociações. 3. Ao contrário do afirmado na origem, telas 

sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e 

não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos 

serviços pela consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, 

cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 
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em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Destaco que a responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “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.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, melhor sorte não socorre a 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que, que no extrato de negativação juntado na mov. 01, 

demonstra a existência de negativação(ões) anterior(es) a combatida nos 

autos. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa 

ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de 

possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a 

inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo 

decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar 

em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado 

n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO 

MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves 

da Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” Diante do teor do julgamento, rejeito o 

pedido contraposto e a litigância de má-fé. III – DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO para que o pedido formulado pela 

parte reclamante MARILCE FATIMA DE SOUZA BARROS seja julgado 

PARCIALMENTE PROCEDENTE em face da reclamada TELEFÔNICA BRASIL 

S/A DECLARAR a inexistência do débito negativado, objeto da pressente. 

Opino pela improcedência do pedido contraposto. Por pertinência, 

INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 410/STJ), para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do reclamante 

dos cadastros negativos da SERASA e do SCPC, apenas no que se refere 

aos débitos e o contrato discutido nestes autos, e em caso de 

descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias impugnativas, 

proceda-se o arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 

da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006605-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IOLANDA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR COBRANÇA VEXATÓRIA E AMEAÇA DE INSERÇÃO NO 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO com pedido de ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA PARCIAL fundada na falha na prestação de serviço decorrente 

da cobrança de empréstimo que a Reclamante alega ter quitado. Pede, em 

tutela de urgência, a suspensão da cobrança e, no mérito, pede a 

declaração da inexistência do débito e reparação por danos morais na 

ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Em preliminar a Reclamada pleiteia a 

retificação do polo passivo para constar a empresa BANCO BRADESCO 

FINANCINANCIAMENTOS S/A em razão de ser o responsável pelo contrato 

objeto da lide. De fato, o contrato objeto da lide tem como credor a 

empresa BANCO BRADESCO FINANCINANCIAMENTOS S/A e não o 

BANCO BRADESCO. Sendo assim, impõe acolher o pedido da Reclamada 

para retificar o polo passivo para constar a empresa BANCO BRADESCO 

FINANCINANCIAMENTOS S/A. Superada a preliminar passo à análise do 

mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é improcedete. A Reclamante 

alega que possuía um empréstimo consignado com a Reclamada e que 
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estava inadimplente com o citado contrato. Afirma que em 07/05/2019 

renegociou o débito e pagou três parcelas iguais no valor de R$ 152,31 

(cento e cinquenta e dois reais e trinta e um centavo). Afirma que mesmo 

depois de quitar a renegociação a Reclamada permanece a realizar 

cobranças via telefonemas e SMS. Pede, em tutela de urgência, a 

suspensão da cobrança e, no mérito, pede a declaração da inexistência 

do débito e reparação por danos morais na ordem de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). A Reclamada, por sua vez, alega que a Reclamante na data de 

17/08/2012 contratou empréstimo consignado (contrato nº 724270434) no 

valor de R$ 5.715,25 (cinco mil e setecentos e quinze reais e vinte e cinco 

centavos), em 84 parcelas iguais no valor de R$ 152,31 (cento e 

cinquenta e dois reais e trinta e um centavo). Aduz que a Reclamante 

utilizou o citado valor para quitar um empréstimo que contraiu perante o 

Banco do Brasil. Narra que a Reclamante pagou 56 parcelas restando 

ainda 28 em aberto desde a data de 13/06/2017. Por fim, não reconhece 

qualquer refinanciamento do débito com a Reclamante. Na impugnação à 

contestação, a Reclamante ratifica os termos lançados na inicial. Da 

análise das provas permite-se inferir que na data de 17/08/2012 as partes 

pactuaram contrato de empréstimo consignado para quitar outro contrato 

perante o Banco do Brasil, conforme se depreende do termo de quitação 

colacionado no Id. 25358164. A Reclamante emprestou a quantia de R$ 

5.715,84 (cinco mil e setecentos e quinze reais e oitenta e quatro 

centavos), em 84 (oitenta e quatro parcelas) no valor de R$ 152,31 (cento 

e cinquenta e dois reais e trinta e um centavo), está claro do contrato 

colacionado no Id. 25358164. A Reclamante alega que estava 

inadimplente, mas que renegociou o débito. Porém, não faz prova do 

alegado. Aliás, sequer trouxe aos autos os seus holerites a fim de 

comprovar quantas parcelas do contrato de fato realizou o pagamento. A 

Reclamada, por outro lado, trouxe a minuta contratual pactuada entre as 

partes e informou que a inadimplência consta a partir da parcela nº 57. 

Desse modo, caberia à Reclamante comprovar o pagamento das faturas 

contratualmente estabelecidas ou senão comprovar os termos da 

renegociação que alega ter realizado em 07/05/2019, pois não é crível 

supor que a instituição financeira iria perdoar o pagamento de 28 (vinte e 

oito) parcelas em aberto com o pagamento de apenas três parcelas (maio, 

junho e julho) no valor de R$ 152,31 (cento e cinquenta e dois reais e trinta 

e um centavo), como alega a Reclamante. Portanto, os documentos 

colacionados pela Reclamada no Id. 25358164 são provas a conferir 

verossimilhanças às alegações da Reclamada, sob a qual o Reclamante 

não logrou êxito em contrapor com a devida prova documental, ônus que 

lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, não verifico 

ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se 

traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia. Ora, a parte Reclamante 

deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da 

contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Vale referir que apenas 

a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por IOLANDA 

MARIA DOS SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO ambos com 

qualificação nos autos. OPINO, por fim, pela REVOGAÇÃO da tutela de 

urgência concedida no Id nº 23564800. Deixo de condenar a Reclamante 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e 

homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013606-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1013606-34.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ANTONIO CESAR CURVO Reclamada: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A 

S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados 

da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, no valor de R$ 

1.643,40 (um mil seiscentos e quarenta e tres reais e quarenta centavos), 

Data da Inclusão: 28/06/2016, a qual a parte reclamante alega 

desconhecer a origem. Pugna ao final, pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação referida, bem como reparação de ordem 

moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. A reclamada argui 

PRESCRIÇÃO. Contudo, rejeito tal prejudicial de mérito, tendo em vista que, 

em se tratando de relação de consumo aplica-se o prazo quinquenal, 

previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do efetivo 

conhecimento pelo consumidor da inscrição do seu nome no cadastro de 

inadimplentes. No caso, o extrato foi emitido em 18/10/2019, de modo que 

não transcorreu 5 (cinco) anos entre a data do conhecimento da 

negativação e a propositura da ação. Logo, afasto a ocorrência da 

prescrição. Quanto à juntada do comprovante original de negativação, 

rejeito, tendo em vista que a documentação anexada pela parte autora é 

pertinente para comprovar os fatos narrados na exordial. Não merece 

acolhida a alegação de incompetência do Juízo porquanto não se trata de 

causa complexa que demandaria realização de prova pericial estando, 

aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da 

causa. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir e ausência 

da pretensão resistida, arguida pela reclamada, insta ressaltar que no 

caso dos autos, a parte reclamante pugna pela declaração de inexistência 

de débito em razão de negativação indevida, e pagamento de indenização 

por danos morais, dessa forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de sua pretensão. Ademais, tendo a requerida 

negativado o nome da parte autora, não se fazia necessária a busca da 

via administrativa para gerar o direito de ação. Assim, rejeito a preliminar. 
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3. No mérito, a ação é improcedente. Da análise das provas, constata-se 

que a parte Autora realmente possui relação jurídica com a reclamada 

referente ao contrato em apreço, pois a reclamada anexou contrato e 

faturas, havendo ainda, pagamentos, como se demonstra pela 

documentação inclusa no Id. 27346337. O reclamado anexou em sede de 

contestação, contrato, faturas e outros documentos que não foram 

impugnados pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica 

entre as partes. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAC 

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL 

JUNTADA AOS AUTOS. AUSE NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS 

DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAC AO DO NOME 

DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE 

DIREITO. AUSE NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA. RECURSO 

PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação 

jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha 

cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos, 

os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e 

ausente a prova do pagamento do débito, a negativação do nome da 

consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido 

débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito 

e não gera dano moral. Constatada a inadimplência da consumidora não é 

ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito. (TJ-MT. 

Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir 

Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). 

Destaquei. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Nesse caso, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. A Requerida não incorreu em ato ilícito, que se 

qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII) . Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Dessa forma, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na 

medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, 

impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. Rejeito o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, tendo em vista que não restou 

demonstrada nos autos. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

parte reclamante ANTONIO CESAR CURVO em desfavor da reclamada 

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 

da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018479-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018479-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAVID BRITO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC e Enunciado 162 

do FONAJE, sendo desnecessária audiência de instrução. Não há que se 

falar nas situações preliminares e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do CPC. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito em 

razão de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida indevida, uma vez que não 

possuir qualquer contrato com a Reclamada que justifique a negativação 

no valor de R$ 57,86 (cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), 

contrato n. 0002225317201602, inclusa no SCPC em 27/03/2016. Requer a 

declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos 

morais. O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da 

inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja 

vista a alegação de que não possui relação jurídica com a parte 

Reclamada, desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA. A despeito das alegações esposadas na peça 

defensiva acerca da existência de obrigação contraída e não adimplida 

pela parte Reclamante, que pudesse legitimar a existência do débito, 

forçoso reconhecer não ter a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos 

autos, de forma inequívoca, tal assertiva. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da negativa da 

parte Reclamante, cabia à parte reclamada comprovar a regularidade do 

débito e a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando o 

contrato devidamente assinado, ou o áudio da gravação, se a contratação 

foi realizada por “call center”, ônus do qual não se desincumbiu. A 

reclamada trouxe aos autos somente telas sistêmica de produção 

unilateral não capazes de fazer prova no caso em questão: Nesse 

sentido: “RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA 

UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A 

parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção 

ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu 

indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu 

nome, assim como a declaração de inexistência da dívida. Em 

contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, 

a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas 

de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a 

contratação, diante de sua inegável unilateralidade. Sentença que julgou 

procedentes os pedidos à exordial, para desconstituir o débito, excluir o 

nome da autora dos registros negativadores e condenar a ré a 

indenização por danos morais, mantida. Quantum fixado reduzido para R$ 

2.000,00 (dois mil reais), mantidos os consectários legais da sentença, eis 

que a autora apresenta outros registros negativos posteriores aquele 

discutido nesses autos (fls. 28/29). Valor que melhor atende aos 

princípios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DA AUTORA 

DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71008864548, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

04-02-2020)”. (destaquei) Por outro lado, mesmo que a contratação 

tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de documentos 

adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a responsabilidade da 

Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de cuidado objetivo 

necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados e documentos 

no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe incumbia. É a 
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teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 927 do Código 

Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a legitimidade da 

dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe competia, nos termos 

do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a declaração de inexistência do 

débito é medida que se impõe. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do 

consumidor em cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis 

incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos 

desnecessários, provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da 

pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito 

personalíssimo indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer 

sujeito de direitos. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, 

será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da Reclamante 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Insta salientar que, no caso em tela, 

inaplicável o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, 

em se tratando de negativação mais antiga, não há que se falar em 

exclusão do dano moral, e quanto há a existência de outras negativações 

o dano moral deve ter o valor diminuído, porém não excluí a obrigação de 

indenizar, em conformidade com entendimento do STJ nas ações REsp 

1.647.795/2017 e REsp 1.704.002/2020. Posto isso, fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial para: a) para DECLARAR a inexistência do débito de 

R$ 57,86 (cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), contrato n. 

0002225317201602, objeto desta reclamação, e b) CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso (27/03/2016). Determino que a parte Reclamada 

promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação de 

débito em nome da parte Autora do valor de R$ 57,86 (cinquenta e sete 

reais e oitenta e seis centavos), contrato n. 0002225317201602, inclusa 

no SCPC em 27/03/2016, objeto dos autos. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO CUIABÁ, 27 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014190-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBISON DA SILVA (REQUERENTE)

FABIANA CRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014190-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANA CRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO DA SILVA, 

MARCOS ROBISON DA SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais em 

decorrência de falha na prestação de serviço, pois depois de ter o voo 

cancelado a Reclamada promoveu a restituição da quantia paga sem a 

devida correção monetária. Pede a condenação da Reclamada em danos 

morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos materiais em 

R$ 110,54 (cento e dez reais e cinquenta e quatro centavos). É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 3. Em preliminar a Reclamada 

CVC alega a ilegitimidade passiva das demais Reclamadas. No entanto, em 

razão de participarem da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do 

CDC rejeito a preliminar arguida. Superadas as preliminares passo à 

análise do mérito da causa. 4. No mérito a pretensão merece juízo de 

procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde as partes reclamadas 

estão mais aptas a em o insucesso da demanda do que àquela a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbindo às Reclamadas provarem a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Os 

Reclamantes alegam que adquiriram pacote turístico perante as 

Reclamadas com trecho Maceió/AL – Cuiabá/MT, para a data de 

28/09/2019, pelo valor de R$ 2.865,84 (dois mil e oitocentos e sessenta e 

cinco reais e oitenta e quatro centavos), que seriam pagos em oito 

parcelas no valor de R$ 358,23 (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte 

e três centavos). No entanto, afirmam que o voo fora cancelado. Narra 

que as Reclamadas promoveram a devolução da quantia paga, qual seja, 

R$ 2.507,61 (dois mil e quinhentos e sete reais e sessenta e um centavo), 

contudo, sem a devida correção monetária a qual imputa no importe de R$ 

110,54 (cento e dez reais e cinquenta e quatro centavos), ao qual ora 

pede a restituição, assim como, reparação pela falha na prestação 

ocorrida. As Reclamadas, por sua vez, negam a falha na prestação de 

serviço informando que o voo fora cancelado por culpa de terceiros – 

Avianca, razão pela qual afirma inexistir dever de reparação por danos 

morais. A despeito de a Reclamada alegar inexistir falha na prestação de 

serviço por culpa exclusiva de terceiros tal afirmativa não prospera por 

ser parceira comercial da empresa Avianca se beneficiando das 

transações que envolve ambas as empresas. No caso, a restituição de 

fato foi indevida, vez que não realizada com a devida correção monetária 

a partir do efetivo desembolso. Portanto, impõe acolher o pedido dos 

Reclamantes para a condenação das Reclamadas a restituí-los na quantia 

de R$ 110,54 (cento e dez reais e cinquenta e quatro centavos). É 

inegável a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar. 

Nesse sentido, verbis: “Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo é 

objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Excludente suscitada pela ré, 

correspondente a alteração na malha aérea, que não restou comprovada. 

Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do qual não se 

desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais evidenciados na 
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espécie. Dever de restituição da importância despendida com alimentação. 

3. Danos morais que independem da prova do efetivo prejuízo, pois já 

trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório fixado na sentença 

reduzido. Observância dos parâmetros fixados por este órgão fracionário 

em casos semelhantes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70045554888, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 29/02/2012) (grifei) No que pertine aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Considerando que as Reclamadas 

procederam a restituição da quantia paga pelo pacote turístico ainda que a 

menor tal situação deve ser levada em consideração, pois houve, ainda 

que parcialmente, a solução do problema. Isto posto, OPINO pela fixação 

dos danos morais na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada 

Reclamante. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

FABIANA CRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO DA SILVA e MARCOS 

ROBISON DA SILVA em face CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A, AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA e TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP para CONDENAR as Reclamadas a 

paga, solidariamente, a cada Reclamantes a quantia de R$ 500,00 

(quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGMP/FGV a partir desta data e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a restituir aos 

Reclamantes a quantia de R$ 110,54 (cento e dez reais e cinquenta e 

quatro centavos), corrigido a partir da distribuição da ação pelo 

IGPMT/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação da 

Juíza de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010769-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISE HELENA MORBECK CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS SANTANA COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010769-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARISE HELENA MORBECK CURVO REQUERIDO: 

MATHEUS SANTANA COUTINHO I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE ALUGUES inadimplidos pelo Reclamado, no valor total de 

R$ 4.058,86 (quatro mil e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos). 

Pede o pagamento da citada quantia. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Verifica-se que a Reclamada foi citada 

conforme Id. 25141048, mas não compareceu à audiência de conciliação e 

não apresentou defesa. Dessa forma, devem ser impostos os efeitos da 

revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da 

Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. 3. No mérito a 

pretensão é procedente. Alega a Reclamante ter pactuado contrato de 

locação de imóvel comercial com o Reclamado que ao deixar o imóvel não 

pagou os alugues referentes aos meses de maio a setembro/2019. O 

Reclamado não apresentou defesa. De análise detida aos autos verifico 

que as alegações da Reclamante prosperam em razão dos documentos 

colacionados no Id 24633131, onde demonstram a relação jurídica havida 

entre as partes e a existência de débitos em aberto referente aos meses 

de maio a setembro/2019. O Reclamado não apresentou fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos ao direito da Reclamante, ônus que lhes 

competia nos termos do art. 373, II do CPC, motivo pelo qual o acolhimento 

do pedido da Reclamante é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por MARISE HELENA 

MORBECK CURVO em desfavor de MATHEUS SANTANA COUTINHO, para 

condenar o Reclamado ao pagamento da quantia de R$ 4.058,86 (quatro 

mil e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), devidamente 

atualizados pelo IGP-M/FGV, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação até o efetivo pagamento. Deixo de condenar a Reclamada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e 

homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005091-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DIAS DA COSTA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005091-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VICTOR DIAS DA COSTA TEODORO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Trata-se de ‘AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que objetiva reparação em danos 

morais. É o suficiente a relatar. II – MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 
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9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Inexistem preliminares a serem analisadas. O Reclamante 

alega que é titular de uma conta corrente perante o banco Reclamado (nº 

15823-2) e que desde fevereiro/2019 a instituição vem realizando 

descontos relativos a suposto investimento – Invest Fac- ao qual afirma 

não ter contratado. Pede, portanto, a declaração de inexistência de 

relação jurídica em relação ao supramencionado serviço, bem como 

reparação por danos morais. A Reclamada, por sua vez, alega que os 

descontos são devidos ante a contratação e utilização dos serviços. 

Acontece que em vista da alegação da Reclamante deveria a Reclamada 

trazer aos autos a comprovação de autorização para o desconto objeto 

da lide, especialmente o contrato que demonstre a solicitação do serviço 

de investimentos - INVEST FAC, ônus que lhe competia conforme art. 373, 

II do CPC. Assim, o reconhecimento da cobrança indevida, bem como da 

má prestação de serviço é medida que se impõe. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA POR SERVIÇO 

DE INTERNET DEBITADA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANO MORAL 

VERIFICADO. DESCASO COM O CONSUMIDOR. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Não tendo a demandada se 

desincumbido do ônus de demonstrar de forma cabal e definitiva que o 

autor solicitou o serviço pelo qual estava sendo cobrado, deve ser 

mantida a procedência do pedido de declaração de inexistência de débito. 

Hipótese dos autos, ademais, em que a situação vivenciada pelo 

consumidor extrapola qualquer limite de razoabilidade ou tolerabilidade, 

especialmente porque, mesmo após inúmeros contatos com a empresa 

demandada, o consumidor não conseguiu regularizar e/ou cancelar as 

cobranças indevidas lançadas na sua conta corrente. A jurisprudência do 

c. STJ já de manifestou no sentido de que o descaso com o consumidor é 

situação hábil a caracterização do dever de indenizar, especialmente nas 

situações em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente 

(REsp 304.738/SP). O desrespeito e o descaso com o consumidor 

ultrapassam os pequenos transtornos da vida cotidiana ou o mero 

dissabor, pois tornam a vida do usuário um verdadeiro tormento. Aspecto 

que poderia ser prontamente corrigido pela prestadora de serviço, e, que, 

ao contrário, se constituiu em verdadeiro calvário ao consumidor. Danos 

morais configurados. Não comporta redução o valor arbitrado na sentença 

no montante de R$ 5.000,00, diante das peculiaridades do caso concreto e 

dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da 

natureza jurídica da indenização, conforme os parâmetros adotados pela 

Câmara. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Diante do pagamento 

indevido de valores irregularmente cobrados nas faturas do demandante, 

e não sendo o caso de engano justificável, faz jus à parte demandante a 

repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC). VERBA 

HONORÁRIA Honorários advocatícios majorados para o percentual de 

10% sobre o valor fixado pela sentença, considerando o trabalho adicional 

realizado em grau recursal, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do 

CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70072689433, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 15/03/2017) De tal modo, restam caracterizados os 

danos morais, não sendo necessária a comprovação da repercussão 

patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, conforme orienta o seguinte 

julgado: O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não 

há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela 

presumido, sendo o bastante para justificar a indenização. (TJPR 4ª C. AP. 

Rel. Wilson Reback - RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, 

RT, p. 493) Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5º, incisos v e x da constituição federal e do 

art. 944 e seguintes do código civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 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 auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. Assim, no caso concreto, tomando como parâmetro os 

critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação 

financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou, pois teve descontado da 

sua conta corrente valores a quantia total de R$ 26.902,92 (vinte e seis mil 

e novecentos e dois reais e noventa e dois centavos), conforme dão 

conta os extratos colacionados nos Ids 23004882, 23004890 e 23005392. 

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, 

segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão 

para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado." (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, 

caminho não se não o da procedência do pedido inicial. III - DISPOSITIVO 

Por tais considerações, e em consonância com o 6º da Lei nº. 9.099/95 

c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente Reclamação Cível e, em 

consequência: 1) DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as 

partes em relação ao serviço de aplicação financeira – Invest Fac; 2) 

CONDENO a Reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de 

indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo 

IGPM/FGV a partir da presente data e acrescido de juros de 1% (um) por 

cento ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Camila Silva de Souza Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019800-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BOAVENTURA (REQUERENTE)

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):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019800-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANE BOAVENTURA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC e Enunciado 162 

do FONAJE, sendo desnecessária audiência de instrução conforme, art. 

355, I do CPC. Não há que se falar nas situações preliminares e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do CPC. Não que se falar em 

necessidade de perícia, o processo esta instruído com a provas 

necessárias à solução da lide. A parte reclamante alega ter recebido 

fatura de cujo valor discorda, uma vez que a fatura do mês de outubro de 

2019 estaria acima da sua média de consumo. Alega que buscou 

incessantemente uma solução administrativa para ver as faturas 

revisadas, sem obter êxito. Requer a declaração de inexistência dos 

débitos referentes à fatura objeto dos autos, além da indenização por 

danos morais. Por se tratar relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a 

fatura do mês de outubro de 2019, apresenta valores superiores ao 
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consumo rotineiro da parte Autora. Resta claro e incontroverso nos autos 

que houve aumento significativo nos valores da fatura contestada pela 

parte reclamante. Em sua defesa, a reclamada alega que inexistem 

quaisquer irregularidades nos valores cobrados na fatura, pois foi 

consumido pela autora. Alega, ainda, que a parte Reclamante não logrou 

êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, razão 

assiste ao reclamante. Em detida análise do histórico de consumo 

acostado aos autos, constata-se que a média dos últimos 06 (seis) meses 

antes do aumento registrado na fatura de outubro/2019 (abril a aosto de 

2019) registraram o consumo de 227,5 kW/h mês (frisa-se que trata-se da 

média dos 06 meses anteriores ao aumento). Portanto, constata-se que as 

faturas referentes aos mês outubro de 2019 destoa em largo aumento das 

faturas referentes aos consumos anteriores da parte Autora. Destarte, a 

demonstração de situação excepcional de cobrança a comprovação 

incumbe à concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a 

produção de prova negativa. Nesse sentido: “CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. RGE. IMÓVEL RESIDENCIAL. AUMENTO EXORBITANTE. MESES 

DE MARÇO E NOVEMBRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO 

ANORMAL. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO APRESENTA O HISTÓRICO DE 

CONSUMO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. LEITURA POR ESTIMATIVA NÃO 

PROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DO ACESSO AO 

RELÓGIO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS. RECÁLCULO COM BASE NA MÉDIA 

DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À IRREGULARIDADE. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A ATRIBUTO 

DE PERSONALIDADE. CONDUTA DESIDIOSA DA RÉ PARA COM A 

JUSTIÇA E OS FATOS EM CONCRETO. RECURSO FUNDADO EM 

DOCUMENTO ESTRANHO À LIDE, SOBRE O QUAL A RÉ JÁ HAVIA SIDO 

ALERTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO. 

Sentença confirmada. Recurso improvido”. (Recurso Cível, Nº 

71006158372, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 26-08-2016). (destaquei) Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Assim, 

além de ser abusiva a cobrança, pois o aumento não restou devidamente 

justificado/comprovado pela Reclamada, tal ato causa prejuízos ao 

consumidor, que vive na iminência de ter os serviços suspensos. Desta 

forma a fatura de outubro de 2019 deve ser refaturada, com base na 

média dos últimos 06 (seis) meses. Quanto ao dano moral, cumpre anotar 

que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art. 14). Além do mais, a Reclamante, por 

erro da Reclamada, teve que perder seu tempo e dirigir-se por várias 

vezes até a sua agência, para realizar reclamações administrativas, que 

não surtiram efeito algum, o que demonstram a falha na prestação dos 

serviços. Assim, a perda do tempo útil, com vários atendimentos 

consecutivos, sem surtir qualquer efeito, transborda a esfera do mero 

descumprimento contratual ou mera cobrança, sendo capaz de gerar 

angústia, aflição, insegurança e sensação de impotência ao consumidor. 

A propósito: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRESA DE 

TELEFONIA MÓVEL. PACOTE DE TV, TELEFONE E INTERNET. VALOR 

COBRADO EM DESCOMPASSO AO INFORMADO QUANDO DA 

CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DAS GRAVAÇÕES DOS 

DIVERSOS RECLAMES DO CONSUMIDOR. REITERADAS RECLAMAÇÕES 

QUANTO AO VALOR COBRADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. I. (...). VIII. Resta, portanto, demonstrada a falha na 

prestação do serviço, consubstanciada na cobrança a maior pelos 

serviços prestados, obrigando o consumidor a ligar mensalmente na 

tentativa de que lhe fosse cobrado somente o valor acordado. IX. A atitude 

de desídia da empresa recorrente no atendimento aos legítimos reclames 

do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira 

via-crúcis para a reconhecimento do seu direito, enseja indenização por 

danos morais. Nesse sentido, tem ganhado lugar na jurisprudência a teoria 

do desvio produtivo do consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e 

pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo excessivo imposta 

injustamente ao consumidor pelo fornecedor, para o reconhecimento do 

seu direito, enseja indenização por danos morais. X. O que se indeniza é a 

desnecessária perda excessiva de tempo útil imposta ao consumidor, que 

poderia estar empregando esforços em qualquer outra atividade, e que, 

por força da abusiva desídia do fornecedor, é forçado a se valer de 

várias horas de seu tempo para o reconhecimento de seus direitos. XI. 

Precedentes: Recurso Especial nº 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. 

Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, nº 1.260.458 - SP, STJ, Min. 

Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; (...). (TJ/DFT - Acórdão 1221768, 

07098738720198070020, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE 

FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, 

publicado no DJE: 17/12/2019). (destaquei) De acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, 

prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo 

em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo 

em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização 

das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, 

em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, 

Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De 

outro, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Nenhuma prova é acostada pela demandada de modo a convencer 

do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só documento traz de 

maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na avença. Assim, 

descura a Reclamada de seu dever de lealdade, que está vinculada ao 

princípio da boa-fé. O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma 

vez que não forneceu a segurança esperada, descurando dos riscos e 

consequências deletérias ao direito da parte Reclamante. Tais fatos 

exigem reparação moral. A reparação moral deve, necessariamente, 

guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar 

efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a 

égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a 

evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Assim, em observância aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, estabelece-se a quantificação do dano 

moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Posto isto, com fundamento no art. 

487, inciso I, do CPC, julgo pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

para: a) DETERMINAR a revisão da fatura do mês de outubro de 2019, 

para constar o consumo referente à média constante nas 06 (seis) 

faturas anteriores às referidas faturas; e b) CONDENAR a Reclamada a 

pagar à Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

danos morais, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV 

desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a 

liminar concedida nos autos, sem imposição de multa. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009310-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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AIDIR PINTO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CUNHA FREIRE OAB - MT241290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1009310-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AIDIR PINTO DA 

CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA CUNHA FREIRE 

POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009311-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY STAUT ROMERA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009311-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELY STAUT 

ROMERA PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE 

DA COSTA GARCES POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009315-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE HILLER (REQUERENTE)

MARCELO BARRETO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009315-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILENE 

HILLER e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILOMAR HILLER 

POLO PASSIVO: EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE 

TACV S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 27 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009320-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009320-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KEILA SOUZA 

DA CUNHA NAUJORKS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEILA SOUZA 

DA CUNHA NAUJORKS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009330-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009330-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFFERSON 

SILVEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON 

LUIZ PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009330-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009331-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO LUCAS 

PINTO DE SOUZA FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLAITON LUIZ PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO 

PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009376-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009376-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA ALVES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON 

LUIZ PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

LOJAS RIACHUELO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009409-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ADEMILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009409-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEMILSON 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009458-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE VINICIUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009458-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE VINICIUS 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009492-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICNILSON DA COSTA LANA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009492-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICNILSON DA 

COSTA LANA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR UGO 

SOUSA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009505-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009505-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONEL 

MARTINS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILENE SOYANE 

DA SILVA MATOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009530-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO AGNELO BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009530-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICTOR HUGO 

AGNELO BELEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO FERNANDO 

PECORA DE AMORIM POLO PASSIVO: LUMA CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009588-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIANY PATRICIA MIRANDA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009588-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRIANY 

PATRICIA MIRANDA SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011706-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 26/11/2019 

Hora: 14:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 
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designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 11 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009597-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE NEVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009597-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGIANE NEVES 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA POLO PASSIVO: CLARO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009608-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISY GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009608-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELOISY GOMES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009614-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARA SILVA BRASQUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009614-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIA MARA 

SILVA BRASQUI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVANILDO DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009612-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE NEVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009612-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGIANE NEVES 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA POLO PASSIVO: CLARO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013140-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA PATRICIA BELLEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1013140-40.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 25.065,70 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: IZABELLA PATRICIA BELLEI 

Endereço: RUA SINGAPURA, 118, SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78070-000 POLO PASSIVO: Nome: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Endereço: PRAÇA LINNEU GOMES, S/N, Portaria 03 Prédio 24, 

CAMPO BELO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04626-020 DESTINATÁRIO: 

Senhor(a) REQUERENTE - IZABELLA PATRICIA BELLEI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 04/12/2019 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 4 de novembro de 2019 (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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005853-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS KLEY SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 16/10/2019 Hora: 

09:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 17 de setembro de 2019 Gestora 

Judiciária Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009618-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE NEVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009618-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGIANE NEVES 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA POLO PASSIVO: CLARO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009620-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELMA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009620-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIDELMA 

MOREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009623-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE CLEIA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009623-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSE CLEIA 

RAMOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVO FERREIRA DA 

SILVA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009631-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1009631-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANIE 

MARTINS MATTOS LIMOEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009636-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009636-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVO FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVO FERREIRA DA SILVA 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005626-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELIA RIBEIRO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHOCOLATES GAROTO SA (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

15/10/2019 Hora: 15:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 16 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005530-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIBERTO JANUARIO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286-O (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO OAB - MT5486-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA, JOSE 

RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO, de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito, para comparecer à audiência de conciliação 

designada, acompanhada de advogado(s) ou defensor(es) público(s). 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se realizará no dia Tipo: 

Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 14:10 (horário de Mato 

Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I 

(Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e não 

apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela requerida como 

verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não 

obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria audiência, resposta 

escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se 

requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar 

assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do 

Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, sem prévia 

justificação, acarretará a extinção do processo, com a condenação do 

Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 

9.099/95. O não comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e 

Julgamento importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. , 16 de setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo 

Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009661-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009661-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALMIR PEREIRA 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO GONCALVES 

AGUIAR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009668-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAZARELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009668-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MAZARELO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVANILDO DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009670-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROEBER WILLER DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009670-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROEBER WILLER 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON JORGE BASILIO DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004828-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA CONCEICAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLOW SALOMAO DOS SANTOS 

SILVA, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

09/10/2019 Hora: 11:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 17 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009683-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIODETH BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CARLOS FRANCISCO DA SILVA JR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009683-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIODETH 

BERNARDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

AQUINO MELLO JUNIOR, ALE ARFUX JUNIOR, TENARESSA APARECIDA 

ARAÚJO DELLA LÍBERA, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009694-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BONATO AMORIM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009694-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BONATO 

AMORIM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO LTDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUCAS BONATO DE AMORIM POLO PASSIVO: 

GRAMARCA VEICULOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009720-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENEY PARREIRA AMARO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009720-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

VERCEZI CARRADORE - EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ODENEY 

PARREIRA AMARO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003198-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA TEIXEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

SAVIA CRISTINA TEIXEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1003198-81.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 6.336.917.136,91 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDNA TEIXEIRA DE 

CARVALHO Endereço: RUA CINQÜENTA E DOIS, 23, setor tres, CPA III, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-424 Nome: SAVIA CRISTINA TEIXEIRA DE 

CARVALHO Endereço: RUA CINQÜENTA E DOIS, 23, setor 3, CPA III, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-424 POLO PASSIVO: Nome: TAM LINHAS 

AEREAS S/A. Endereço: AEROPORTO MARECHAL RONDON, s/nr., RUA 

JOÃO DE ARRUDA PINTO, S/N, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 
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corrigido, conforme despacho, petição 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 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 

15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará 

a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008897-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDNEIA POLETTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA OAB - MT22289/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O I- Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE LIMINAR, na qual pretende a parte reclamante a concessão da 

tutela de urgência para o fim de instalar o relógio medidor de consumo de 

energia elétrica na U.C n° 6/2230620-3, bem como restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica, bem assim que realize a transferência da 

titularidade da mencionada UC para seu nome. II- Defiro a concessão da 

medida. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos que coexistem nos 

autos. A parte logra demonstrar nesta fase processual que é a 

proprietária do imóvel com a U.C. n° 6/2230620-3. Tendo em vista o fato de 

que a parte reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao 

conflito de interesses, entendo que está amparado em situação bastante 

para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão da medida. Vale 

ainda observar a caracterização do serviço de fornecimento de energia 

elétrica como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 

7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e 

parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos 

serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é que entendo 

prudente determinar à reclamada que PROCEDA a instalação do relógio 

medidor, bem como RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica ao 

imóvel em que instalada a UC nº 6/2230620-3. DEFIRO ainda o pedido que 

visa a transferência da titularidade da UC para o nome da parte 

reclamante. Anoto para tanto o prazo de 04 (quatro) horas. Fixo, na 

hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de R$1.000,00 

(mil reais). Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário 

em que encerrada a diligência. Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. III- Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime 

de plantão, se for o caso. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009270-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O I- Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA 

INDEVIDA C/C REVISÃO DE DÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” na qual 

pretende a parte reclamante a concessão da tutela de urgência para o fim 

de que a reclamada se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica junto a UC nº 6/2801926-3, que suspenda as 

cobranças referente à fatura do mês de janeiro e que se abstenha de 

efetuar a inscrição dos dados do titular da UC em cadastros de proteção 

ao crédito. II- Defiro parcialmente a concessão da medida. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Tendo em vista o fato de que a 

parte reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito 

de interesses, entendo que está amparado em situação bastante para lhe 

apontar boa-fé, fato que permite a concessão da medida. Vale ainda 

observar a caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica 

como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), 

bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único 

do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como 

essenciais. Por tais argumentos é que entendo prudente determinar à 

reclamada que SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia 

elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 6/2801926-3). DEFIRO 

ainda a suspensão da cobrança da fatura objeto da demanda 

(janeiro/2020), bem assim determino que a parte reclamada SE ABSTENHA 

de promover a inclusão dos dados do titular da UC nº 6/2801926-3 em 

cadastros de proteção ao crédito. Outrossim, o pedido para substituição 

do relógio medidor de consumo será analisado em momento oportuno. 

Fixo, na hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de citação/intimação 

SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o 

sistema PJe tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte 

intimada de ter acesso a documentos dos autos que se apresentam 

relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Registre-se que a presente 

decisão não exime a parte reclamante de manter a regularidade dos 

pagamentos das demais faturas relativas ao consumo de energia elétrica 
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em sua UC. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se e intime-se. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004977-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERISON ABADE NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1004977-71.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ERISON ABADE NASCIMENTO Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. No presente caso, a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Cumpre destacar que de acordo com o art. 370 do CPC 

cabe ao magistrado determinar de oficio ou a requerimento das partes as 

provas necessárias ao julgamento do mérito, estando, ainda, autorizado a 

indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Rejeito a 

preliminar de incompetência absoluta do juizado especial por necessidade 

de pericia arguida pela Reclamada, tendo em vista que as provas 

produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide. Passo a 

analisar o mérito da demanda. O Reclamante alega na petição inicial que: - 

é titular da unidade consumidora nº 6/1171725-3, e, que as faturas de 

janeiro e março/2019 tiveram registro de consumo acima da média do 

imóvel; - fez reclamação administrativa no PROCON, porém não obteve 

êxito, razão pela qual ingressou com a presente demanda, a fim de que a 

reclamada se abstenha de inscrever seus dados no cadastro de proteção 

ao crédito e de suspender o serviço no imóvel, revise as faturas em 

comento, e, seja condenada ao pagamento de indenização por danos 

morais. A Reclamada sustenta na defesa que inexiste ato ilícito, que as 

faturas objeto da lide foram geradas com base na leitura do consumo 

registrado no imóvel nos meses de referência, além de que foi realizada 

vistoria no medidor e não foi encontrada nenhuma irregularidade, por isso 

não há que se falar em revisão das faturas, tampouco dever de indenizar. 

Formula, por fim, pedido contraposto. Primeiramente, cumpre destacar que 

o objeto da lide é a revisão das faturas referentes aos meses de janeiro e 

março/2019. No caso, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à parte reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Da 

análise do processo e os documentos a ele acostados, verifica-se pelo 

histórico de contas anexado que as faturas objeto da lide estão com 

consumo superior ao registrado na unidade consumidora. Destaca-se que 

inexiste nos autos, laudo técnico juntado pela Reclamada a fim de 

comprovar que o medidor se encontra em perfeitas condições de uso, e, 

que não há qualquer irregularidade capaz de afetar o registro do consumo 

no imóvel. Acrescenta-se, também, que após a emissão das faturas objeto 

da demanda, o consumo no imóvel voltou ao patamar anterior. Desta feita, 

tem-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia ao teor do art. 373, II do CPC, uma vez que não comprovou os 

fatos extintivos, modificativos e ou impeditivos do direito da autora, sendo, 

a conclusão pertinente, de que as faturas de janeiro e março/2019 são 

indevidas, uma vez que não condizem com a média de consumo do imóvel, 

razão pela qual devem ser readequadas. De outro norte, não há que se 

falar em dano moral indenizável, uma vez que não houve qualquer ofensa 

aos direitos da personalidade do Reclamante, não tendo ocorrido a 

inserção do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, tampouco 

a suspensão da energia elétrica na unidade consumidora, não sendo a 

mera cobrança, ainda que indevida, capaz de gerar danos de ordem 

moral. Ressalta-se, ainda, que não se está afirmando que o fato relatado 

não gerou aborrecimentos, todavia pequenos incômodos não podem ser 

elevados à esfera de dano moral. A corroborar: “COBRANÇA INDEVIDA 

EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO 

ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida em 

fatura de energia elétrica, sem a interrupção do serviço essencial ou a 

negativação do nome do consumidor, gera mero aborrecimento. (TJMS – 

AC: 0836971-79.2016.812.0001 – Relator: Des. Odemilson Roberto Castro 

Fassa, Julgamento: 11/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data da Publicação: 

15/07/2019)”. O pedido contraposto formulado pela Reclamada não 

merece prosperar, tendo em vista que não restou provada a legalidade 

das faturas objeto da demanda. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço 

para: DETERMINAR que a Reclamada proceda à readequação das faturas 

do meses de janeiro e março/2019, de acordo com a média de consumo 

dos seis meses anteriores a emissão da fatura objeto da lide 

(janeiro/2019); OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto. MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 23007305. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018567-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MORAES RODRIGUES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-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):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1018567-18.2019.8.11.0001 Reclamante: LAURA MORAES 

RODRIGUES MIRANDA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de 

incompetência arguida pela Reclamada, tendo em vista que os documentos 

trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção, não 

havendo necessidade de produção de outros tipos de prova, como a 

pericial. Passo a analisar o mérito da demanda. Alega a Reclamante na 

petição inicial que é titular da unidade consumidora n° 6/754325-9 e que 

discorda da cobrança da fatura referente ao mês 11/2019, a qual foi 

gerada com valor acima da média de consumo do imóvel, pleiteando assim 

a readequação da mesma, além de indenização por danos morais. A 

Reclamada, em defesa, alega que a fatura impugnada reflete o efetivo 

consumo de energia elétrica da unidade consumidora da Autora. Pugna 

pela improcedência da ação. No caso em tela, tratando-se de relação de 

consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Pois bem, analisado o processo e os 
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documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, II do CPC, 

uma vez que não apresentou qualquer justificativa plausível para o 

aumento registrado na fatura objeto da lide, isto porque o consumo 

registrado nos meses anteriores é menor, conforme documentos juntados 

nos autos. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional 

incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a 

produção de prova negativa. Nesse passo, é a empresa fornecedora de 

energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu, ou 

que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o que não se 

verifica nos presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos 

necessários à comprovação de suas alegações. Logo, o aumento do 

consumo naquela unidade consumidora está desprovido de justificativa 

plausível, cabendo à empresa ré apresentar provas demonstrando que a 

parte autora usufruiu de toda a energia que cobrou na fatura objeto da 

lide, razão pela qual esta deve ser revisada e refaturada de acordo com a 

média dos seis últimos meses anteriores a fatura supracitada. Contudo, 

entendo que o pedido de indenização por dano moral não merece 

procedência, porquanto a presente ação trata de mera cobrança a maior, 

não tendo ocorrido o pagamento da fatura impugnada, nem a suspensão 

do fornecimento do serviço, tampouco a inserção do nome da Reclamante 

em órgãos de proteção ao crédito, não sendo a mera cobrança capaz de 

gerar danos de ordem moral. Neste sentido: “CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. BASE DE CÁLCULO DOS ÚLTIMOS 

SEIS MESES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE CONTRATANTE. (...) 3. A cobrança 

expressa na fatura de água e esgoto em montante excessivo, embora 

possa trazer à parte grande desconforto, e, de fato, o traz, tal dissabor 

não ofende quaisquer dos direitos da personalidade, motivo pelo qual 

incabível condenação por danos morais. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJ-DF – ACP: 20140110948456, Relator: SILVA 

LEMOS, Data de Julgamento: 03/02/2016, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 26/02/2016. Pág.: 130”. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

da preliminar e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial, e o faço para: DETERMINAR que a Reclamada 

proceda à readequação da fatura 11/2019, objeto da lide, com base na 

média dos seis últimos meses anteriores, a emissão das faturas aqui 

discutida, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do dano moral. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017609-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1017609-32.2019.8.11.0001 Reclamante: GRACIELA DO 

ESPIRITO SANTO DA SILVA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito promovido pela Reclamada, por 

débito no valor de R$ 101,76, ao argumento de que desconhece o débito 

negativado. Em contestação, a Reclamada alega que não cometeu nenhum 

ilícito, uma vez que a Reclamante firmou contrato com a empresa 

reclamada, referente à linha telefônica nº (65) 99907-7328, e, inclusive, 

comprovando através de áudio mp3 (ID. 28749209), anexado junto à 

defesa, portanto, que legítima a inscrição dos dados da autora no 

cadastro de proteção ao crédito ante a sua inadimplência das faturas. Em 

sede de impugnação (id. 29149916), a parte autora não reconhece o 

referido áudio, requerendo perícia grafotécnica. Sendo assim, diante da 

divergência entre à autoria da voz na ligação realizada através do call 

center da empresa, ressalto ser necessária a realização de perícia 

técnica no áudio apresentado pela Reclamada para dirimir o conflito 

levantado, o que retira a competência do Juizado Especial para processar 

e julgar este processo. De fato, a competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A Lei nº 

9.099/95 é clara ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais 

para processar e julgar tão-somente causas cíveis de menor 

complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, 

extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação;” Forçoso reconhecer que somente a prova pericial 

técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os 

elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função 

jurisdicional no caso em análise. Portanto, o reconhecimento da 

complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os 

preceitos constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a 

comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. 

Desta forma, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão 

por que há de ser extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a 

complexidade da causa. Diante do exposto, OPINO pelo reconhecimento 

da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, deve o 

feito ser EXTINTO sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do 

artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017996-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO OAB - MT9461-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1017996-47.2019.8.11.0001 Reclamante: MARIA APARECIDA 

SOARES Reclamada: LOJAS AVENIDA S.A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, 

passo ao exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais em razão de cobrança praticada pela empresa, por serviços não 

contratados. A Reclamada, em defesa, alega que as cobranças são 

referentes a serviços e produtos contratados pela autora, conforme 

contratos juntados no bojo da defesa, com assinatura da Reclamante, 

tornando legítimas as cobranças realizadas. Pugna pela improcedência da 

ação. Pois bem. Analisado o processo e os documentos que o instruem, 

verifica-se que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e, comprovou a 

legalidade das cobranças realizadas à Reclamante, trazendo no bojo da 

defesa os termos dos serviços impugnados, devidamente assinados pela 
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Autora, com assinatura idêntica ao dos documentos juntados na inicial. 

Ademais, a Reclamante não trouxe nenhuma prova de que tenha efetuado 

o pagamento de suas obrigações com a Reclamada, aliado ao fato de que 

ocultou tais informações em sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada, 

não havendo que se falar em cobrança indevida. Do mesmo modo, não 

merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por danos 

morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita desta ao realizar 

as cobranças dos serviços contratados à Reclamante. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante na inicial. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017679-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1017679-49.2019.8.11.0001 Reclamante: CELINA 

FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A 

Reclamada arguiu a “preliminar” de Ausência de Consulta Extraída no 

Balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, pedido este que indefiro visto 

que o documento apresentado pela autora junto a inicial, não obsta a 

defesa da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos 

constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Por fim, a parte reclamada 

arguiu “preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova” e, em 

razão da mesma se confundir com o mérito da lide com ele será analisada. 

Passo ao exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais em face da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela Reclamada, por débito no valor de R$ 130,21, ao 

argumento de que não reconhece o mesmo. A Reclamada, em 

contestação, sustenta que a Reclamante contratou os seus serviços 

através da linha telefônica n.º (65) 9.9613-5412, e os utilizou, sem, 

contudo, efetuar o pagamento das faturas, motivo pelo qual a inscrição é 

devida, inexistindo o dever de indenizar. No caso, tratando-se de relação 

de consumo impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Da 

análise do processo e dos documentos a ele acostados verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), de comprovar a contratação e utilização dos serviços que 

presta pela parte Autora, sendo certo que as telas sistêmicas 

apresentadas juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as 

suas alegações, por se tratar de prova única, produzida unilateralmente, e 

de fácil manipulação. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovada a sua 

responsabilidade, tornando cabível a desconstituição do mesmo. Registro 

que inobstante a existência de outra restrição em nome da Autora, 

conforme faz prova o extrato apresentado pela mesma impende ressaltar 

que esta se deu em data posterior à discutida nos autos, não podendo ser 

aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. 

Entretanto, as restrições posteriores devem ser consideradas para fins de 

arbitramento de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de direito 

intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 

13.105/2015. No caso dos autos, tendo em vista a ausência de 

demonstração da inadimplência da autora pelo requerido, ônus que lhe 

incumbia e não se desincumbiu, não há causa para amparar o cadastro 

realizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Não havendo qualquer 

inscrição legítima preexistente, não há o que se cogitar a aplicação da 

presente súmula. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A contraprestação pelo 

sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente 

causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum mantido. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70064433261, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 01/06/2016).” Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos 

presentes autos, 2 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

por danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Sum. 54 do STJ). 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à 

exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018668-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANELIZE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1018668-55.2019.8.11.0001 Reclamante: ANELIZE DE 

SOUZA Reclamada: OI S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais em 

face da inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito 

promovida pela Reclamada, por débito no valor de R$ 445,09, conforme 

extrato anexado nos autos, ao argumento de que desconhece o mesmo. A 

Reclamada, em contestação, sustenta que a Reclamante contratou os 

seus serviços de telefonia através do contrato nº 5055390863, e os 

utilizou, sem, contudo, efetuar o pagamento das faturas, motivo pelo qual a 

inscrição é devida, inexistindo o dever de indenizar. No caso vertente, 

tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da 
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prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Pois bem, da análise do processo e dos 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), de 

comprovar a contratação e utilização dos serviços que presta pela parte 

Autora, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas juntamente com 

a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, por se tratar de 

prova única, produzida unilateralmente e de fácil manipulação. Logo, 

restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

Reclamada ao inscrever os dados da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito não comprovado de sua responsabilidade, tornando 

cabível a desconstituição do mesmo. Destarte, resta induvidosa a falha na 

prestação do serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados da 

Autora em cadastro de proteção ao crédito por débito decorrente de 

serviço não prestado, devendo reparar os danos a ela causados, os 

quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA INEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR - 

DANOS MORAIS - VALOR - ORIENTAÇÃO DO STJ- SENTENÇA MANTIDA. 

1-Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a 

inexistência da relação jurídica, cabe ao réu a prova da realização do 

negócio que deu ensejo à dívida. 2-Não demonstrada pela instituição 

financeira a existência de relação contratual, impõem-se a manutenção da 

sentença de procedência do pedido inicial e de condenação na 

indenização por danos morais. 3- Para a fixação dos danos morais, 

deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que é a punição do 

ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e a 

compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. Recurso não 

provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10261140003094001 MG (TJ-MG) – 

Relator José Arthur Filho - Data de publicação: 30/04/2015)”. Do mesmo 

modo, rejeito o pedido contraposto formulado pela reclamada, uma vez que 

restou caracterizado nos autos a ilicitude praticada pela mesma ao 

inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

não comprovado nos autos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos 

presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Sum. 54 do STJ), 3 – 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela 

Reclamada. Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários 

mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo 

Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004516-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-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):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo: 1004516-02.2019.8.11.0001 Reclamante: PAULO ALMEIDA 

SILVA Reclamada: IUNI EDUCACIONAL S/A. S E N T E N Ç A HOMOLOGO 

por sentença para que surtam os jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes nestes autos (ID. 25908120), e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. No mais, libere-se o montante depositado nos 

autos (ID. 26445841) na conta bancária indicada no ID. 26825967. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018925-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1018925-80.2019.8.11.0001 Reclamante: RAIMUNDO 

NONATO XAVIER DA SILVA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, uma vez 

que se trata de matéria exclusiva de direito, razão pela qual indefiro o 

pedido de designação de audiência de instrução e julgamento pleiteado 

pela parte reclamada. A Reclamada arguiu ainda a preliminar de Ausência 

de Consulta Extraída no Balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, pedido 

este que indefiro visto que o documento apresentado pela parte autora 

junto a inicial, não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta 

realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. Por fim, a 

parte reclamada arguiu “preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova” e, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide com ele 

será analisada. Passo ao exame do mérito. Pleiteia o Reclamante 

indenização por danos morais em face da inserção de seu nome em 

cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, por débito no 

valor de R$ 192,03, ao argumento de que não reconhece o mesmo. A 

Reclamada, em contestação, sustenta que o Reclamante contratou os 

seus serviços através da linha telefônica nº 65 998133400/ 999635586, e 

os utilizou, sem, contudo, efetuar o pagamento das faturas, motivo pelo 

qual a inscrição é devida, inexistindo o dever de indenizar. No caso, 

tratando-se de relação de consumo impõe-se a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Da análise do processo e dos documentos a ele 

acostados verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), de comprovar a contratação 

e utilização dos serviços que presta pela parte Autora, sendo certo que 

as telas sistêmicas apresentadas juntamente com a defesa não são 

hábeis a comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única, 

produzida unilateralmente, e de fácil manipulação. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada ao 

inscrever os dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovada a sua responsabilidade, tornando cabível a 

desconstituição do mesmo. Destarte, resta induvidosa a falha na 

prestação do serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados do 

Autor em cadastro de proteção ao crédito por débito decorrente de 

serviço não prestado, devendo reparar os danos a ele causados, os 

quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 
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RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA INEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR - 

DANOS MORAIS - VALOR - ORIENTAÇÃO DO STJ- SENTENÇA MANTIDA. 

1-Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a 

inexistência da relação jurídica, cabe ao réu a prova da realização do 

negócio que deu ensejo à dívida. 2-Não demonstrada pela instituição 

financeira a existência de relação contratual, impõem-se a manutenção da 

sentença de procedência do pedido inicial e de condenação na 

indenização por danos morais. 3- Para a fixação dos danos morais, 

deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que é a punição do 

ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e a 

compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. Recurso não 

provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10261140003094001 MG (TJ-MG) – 

Relator José Arthur Filho - Data de publicação: 30/04/2015)”. Isto posto, 

tenho que o pedido contraposto, e de condenação da parte autora às 

penas de litigância de má-fé formulado pela reclamada, não merece 

acolhimento, uma vez que restou caracterizado nos autos a ilicitude 

praticada pela mesma ao inscrever o nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovados nos autos. Rejeito ainda 

o pedido de litigância de má-fé atribuído ao patrono da parte reclamante, 

uma vez que a litigância de má-fé é passível de aplicação tão somente à 

parte autora, não sendo possível atribuí-la ao patrono da mesma e, se a 

parte reclamada entender a ocorrência de atos temerários ou de má-fé por 

parte do patrono deverá ajuizar ação própria para tal, conforme art. 32, 

parágrafo único da Lei 8906/94. Corroborando: “Ementa: CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). Demonstrada possível 

violação dos artigos 32, parágrafo único, da lei 8.906/90 e 5º, LIV, da 

Constituição Federal, impõe-se o provimento dos agravos de instrumento 

para determinar o processamento dos recursos de revista. Agravos de 

instrumentos providos. II. RECURSOS DE REVISTAS REGIDOS PELA LEI 

13.467/2017. ANÁLISE CONJUNTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). A jurisprudência do TST é no 

sentido de que a responsabilidade do advogado, na hipótese de litigância 

de má-fé, deve ser apurada em ação própria, na esteira do art. 32, 

parágrafo único, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/90), não podendo ser 

imposta nos próprios autos em que verificada a conduta. Recursos de 

revistas conhecidos e providos. (TST - RECURSO DE REVISTA RR 

21149-45.2016.5.04.0005, 2ª Turma, publicado no DEJT em 24/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar ao Reclamante por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Sum. 

54 do STJ), 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e de 

litigância de má-fé formulado pela Reclamada. Intime-se a Reclamada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome do Reclamante 

do cadastro de restrição de crédito apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018907-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AMARAL ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1018907-59.2019.8.11.0001 Reclamante: CELSO AMARAL 

ARAUJO Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A Reclamada 

arguiu preliminar de indeferimento da inicial, sob a alegação de ausência 

de prova mínima juntada pelo Autor, contudo rejeito, uma vez que este se 

insurge contra a inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao 

crédito, e juntou para tanto o extrato, e portanto apto a julgamento. A 

Reclamada arguiu ainda a preliminar de Ausência de Consulta Extraída no 

Balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, pedido este que indefiro visto 

que o documento apresentado pela autora junto a inicial, não obsta a 

defesa da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos 

constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Por fim, a parte reclamada 

arguiu “preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova” e, em 

razão da mesma se confundir com o mérito da lide com ele será analisada. 

Passo ao exame do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos 

morais em face da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela Reclamada, por débito no valor de R$ 130,98, ao 

argumento de que não reconhece o mesmo. A Reclamada, em 

contestação, sustenta que o Reclamante contratou os seus serviços 

através da linha telefônica nº 65996512576, e os utilizou, sem, contudo, 

efetuar o pagamento das faturas, motivo pelo qual a inscrição é devida, 

inexistindo o dever de indenizar. No caso, tratando-se de relação de 

consumo impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Da 

análise do processo e dos documentos a ele acostados verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), de comprovar a contratação e utilização dos serviços que 

presta pela parte Autora, sendo certo que as telas sistêmicas 

apresentadas juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as 

suas alegações, por se tratar de prova única, produzida unilateralmente, e 

de fácil manipulação. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovada a sua 

responsabilidade, tornando cabível a desconstituição do mesmo. Registro 

que inobstante a existência de outra restrição em nome do Autor, 

conforme faz prova o extrato apresentado pelo mesmo impende ressaltar 

que esta se deu em data posterior à discutida nos autos, não podendo ser 

aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. 

Entretanto, as restrições posteriores devem ser consideradas para fins de 

arbitramento de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de direito 

intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 

13.105/2015. No caso dos autos, tendo em vista a ausência de 

demonstração da inadimplência da autora pelo requerido, ônus que lhe 

incumbia e não se desincumbiu, não há causa para amparar o cadastro 

realizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Não havendo qualquer 

inscrição legítima preexistente, não há o que se cogitar a aplicação da 

presente súmula. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A contraprestação pelo 

sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente 

causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum mantido. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70064433261, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 01/06/2016).” Isto posto, tenho que 

o pedido contraposto, e de condenação da parte autora às penas de 

litigância de má-fé formulado pela reclamada, não merece acolhimento, 

uma vez que restou caracterizado nos autos a ilicitude praticada pela 
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mesma ao inscrever o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovados nos autos. Rejeito ainda o pedido de 

litigância de má-fé atribuído ao patrono da parte reclamante, uma vez que 

a litigância de má-fé é passível de aplicação tão somente à parte autora, 

não sendo possível atribuí-la ao patrono da mesma e, se a parte 

reclamada entender a ocorrência de atos temerários ou de má-fé por parte 

do patrono deverá ajuizar ação própria para tal, conforme art. 32, 

parágrafo único da Lei 8906/94. Corroborando: “Ementa: CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). Demonstrada possível 

violação dos artigos 32, parágrafo único, da lei 8.906/90 e 5º, LIV, da 

Constituição Federal, impõe-se o provimento dos agravos de instrumento 

para determinar o processamento dos recursos de revista. Agravos de 

instrumentos providos. II. RECURSOS DE REVISTAS REGIDOS PELA LEI 

13.467/2017. ANÁLISE CONJUNTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). A jurisprudência do TST é no 

sentido de que a responsabilidade do advogado, na hipótese de litigância 

de má-fé, deve ser apurada em ação própria, na esteira do art. 32, 

parágrafo único, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/90), não podendo ser 

imposta nos próprios autos em que verificada a conduta. Recursos de 

revistas conhecidos e providos. (TST - RECURSO DE REVISTA RR 

21149-45.2016.5.04.0005, 2ª Turma, publicado no DEJT em 24/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar ao Reclamante por danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Sum. 

54 do STJ), 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e de 

litigância de má-fé formulado pela Reclamada. Intime-se a Reclamada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do nome do Reclamante 

do cadastro de restrição de crédito apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005829-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR FIGUEIREDO GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1005829-95.2019.8.11.0001 Reclamante: ANAIR FIGUEIREDO 

GUERRA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de ausência 

de interesse de agir arguida pela parte reclamada, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, 

pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. Passo ao 

exame do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais em 

face da inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito 

promovida pela Reclamada, por débito no valor de R$ 137,32, conforme 

extrato anexado nos autos, ao argumento de que desconhece o mesmo. A 

Reclamada, em contestação, sustenta que o Reclamante contratou os 

seus serviços de telefonia através da linha de número (65) 981458085, 

vinculada à conta 0340019005, e os utilizou, sem, contudo, efetuar o 

pagamento das faturas, motivo pelo qual a inscrição é devida, inexistindo o 

dever de indenizar. No caso vertente, tratando-se de relação de consumo, 

impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem, da 

análise do processo e dos documentos a ele acostados verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), de comprovar a contratação e utilização dos serviços que 

presta pela parte Autora, sendo certo que as telas sistêmicas 

apresentadas juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as 

suas alegações, por se tratar de prova única, produzida unilateralmente e 

de fácil manipulação. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito não comprovado de sua 

responsabilidade, tornando cabível a desconstituição do mesmo. Destarte, 

resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada 

ao inscrever os dados da Autora em cadastro de proteção ao crédito por 

débito decorrente de serviço não prestado, devendo reparar os danos a 

ela causados, os quais, sem dúvida, ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA INEXISTENTE - DEVER DE 

INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - ORIENTAÇÃO DO STJ- 

SENTENÇA MANTIDA. 1-Nas ações declaratórias negativas, em que uma 

das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu a prova da 

realização do negócio que deu ensejo à dívida. 2-Não demonstrada pela 

instituição financeira a existência de relação contratual, impõem-se a 

manutenção da sentença de procedência do pedido inicial e de 

condenação na indenização por danos morais. 3- Para a fixação dos 

danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que é a 

punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática 

delituosa e a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10261140003094001 

MG (TJ-MG) – Relator José Arthur Filho - Data de publicação: 

30/04/2015)”. Rejeito o pedido de aplicação da Súmula 385 STJ, formulado 

pela reclamada, sob a alegação de que a Autora possui inscrição 

pré-existente realizada pela Energisa, uma vez que a empresa não juntou 

o documento em sua íntegra, não provando assim a manutenção desta 

inscrição na data da emissão do extrato juntado com a inicial. Do mesmo 

modo, rejeito o pedido contraposto formulado pela reclamada, uma vez que 

restou caracterizado nos autos a ilicitude praticada pela mesma ao 

inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

não comprovado nos autos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminar arguida e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos presentes autos; 2 – CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante por danos morais no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (Sum. 54 do STJ), 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido de litigância de má-fé e contraposto formulado pela Reclamada. 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à 

exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 
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arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de direito em substituição
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Processo Número: 1017896-92.2019.8.11.0001
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FERNANDA SANTANA GOUVEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1017896-92.2019.8.11.0001 Reclamante: FERNANDA 

SANTANA GOUVEA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A nova sistemática 

processual trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do 

mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4º - As 

partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 

488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o 

mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria 

eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos 

princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 

das questões preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame 

das preliminares suscitadas pela demandada, como o mérito é favorável à 

parte Ré, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ela invocada 

em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No mesmo 

sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é 

parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma ter, deve 

o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. P.792). Passo ao julgamento do mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante indenização por danos morais em face da inserção de seu 

nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, por 

débito no valor de R$ 141,96, ao argumento de que desconhece o mesmo. 

A Reclamada, em contestação, alega que o Reclamante é cliente da 

empresa, e que a cobrança é referente a serviços contratados através da 

linha pré-paga número (65) 99644-0382, conta número 0359377405, 

contudo deixou de adimplir com suas obrigações, e, por isso, teve seus 

dados inseridos no cadastro de proteção ao crédito, inexistindo o dever 

de indenizar. A defesa veio instruída com áudio mp3. A Reclamante 

apresentou impugnação, contudo deixou de impugnar a autoria do áudio 

juntado pela empresa. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação 

jurídica entre as partes com a juntada de áudios em mp3, o qual não foi 

impugnado pela Reclamante. Ademais, não trouxe a Reclamante nenhuma 

prova de que tenha efetuado o pagamento das faturas, aliado ao fato de 

que ocultou tais informações em sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada, 

não havendo que se falar em inscrição indevida. Corroborando: “TJ- PR_ 

Processo Cível e do Trabalho _RI 000212134201481601810 PR 

0002121-34.2014.8.16.0181/0_(acórdão) (TJ-PR)_ Data de publicação : 

19/08/2015. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

DEVIDA NO SERASA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO DEBITO.EXERCICIO REGULAR DE DIREITO.(...)”. Do mesmo modo, não 

merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por danos 

morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita desta ao inserir o 

nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

comprovado. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO 

DO VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO CONTRATANTE. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. 

INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. Presente nos autos 

documentação que comprova o vínculo jurídico entre as partes, bem como 

a existência de débito em aberto, revela-se devida, em caso de 

inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de órgãos 

de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a verdade dos 

fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, cabe a sua 

condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c art. 81 do 

NCPC. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10000170501407001 MG (TJ-MG, 

publicado em 01/09/2017).” Rejeito, contudo, o pedido de litigância de 

má-fé atribuído ao patrono da parte reclamante, uma vez que a litigância 

de má-fé é passível de aplicação tão somente à parte autora, não sendo 

possível atribuí-la ao patrono do mesmo e, se a parte reclamada entender 

a ocorrência de atos temerários ou de má-fé por parte do patrono deverá 

ajuizar ação própria para tal, conforme art. 32, parágrafo único da Lei 

8906/94. Corroborando: “Ementa: CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS 

ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO PRÓPRIA 

(TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). Demonstrada possível violação dos 

artigos 32, parágrafo único, da lei 8.906/90 e 5º, LIV, da Constituição 

Federal, impõe-se o provimento dos agravos de instrumento para 

determinar o processamento dos recursos de revista. Agravos de 

instrumentos providos. II. RECURSOS DE REVISTAS REGIDOS PELA LEI 

13.467/2017. ANÁLISE CONJUNTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO 

SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM AÇÃO 

PRÓPRIA (TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA). A jurisprudência do TST é no 

sentido de que a responsabilidade do advogado, na hipótese de litigância 

de má-fé, deve ser apurada em ação própria, na esteira do art. 32, 

parágrafo único, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/90), não podendo ser 

imposta nos próprios autos em que verificada a conduta. Recursos de 

revistas conhecidos e providos. (TST - RECURSO DE REVISTA RR 

21149-45.2016.5.04.0005, 2ª Turma, publicado no DEJT em 24/05/2019).” 

Quanto ao pedido contraposto, acolho parcialmente, em razão da 

comprovação da relação jurídica mantida com a demandante, contudo se 

restringindo ao débito objeto da ação. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela Reclamante, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA 

RECLAMADA E O FAÇO PARA: CONDENAR a Reclamante ao pagamento 

em favor da Reclamada o valor de R$ 141,96 (cento e quarenta e um reais 

e noventa e seis centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros desde a data do vencimento do débito. 

OPINO pela condenação da Reclamante à pena de litigância de má-fé que 

fixo em 9,9 % sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

fixo em 9,9% sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008469-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))
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ANA ELISA RIBEIRO LEMOS OAB - MT25967/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008469-71.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO REQUERIDO: MENEGAZZI & MENEGAZZI 

LTDA - ME S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside na alegação de 

falha na prestação do serviço, haja vista que o Autor após adquirir 

produto da Reclamada não teve o mesmo entregue, o que lhe gerou 

transtorno. Ao final pugnou pela condenação da requeridas à devolução 

dos valores pagos pelo produto comprado em substituição, bem como ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. . Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide, assim, dispenso a 

instrução, o que determina o julgamento antecipado do pedido, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.. 4. No mérito a 

pretensão é procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando presente a verossimilhança das alegações autorais e, ainda, a 

hipossuficiência do consumidor, por estes motivos, aplica-se a inversão 

do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Alega o Reclamantes que adquiriu perante a Reclamada um quadro no 

valor de R$ 222,56 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis 

centavos), contudo, o produto não foi entregue, uma vez que a Reclamada 

apresentou diversos empecilhos para realizar a entrega no endereço do 

autor. A Reclamada, por sua vez, sustenta que durante a tentativa de 

entrega do produto o consumidor não foi encontrado no endereço 

indicado, ademais, aduz que houve omissão reciproca por parte da 

empresa e do autor. Desta forma, cabível a restituição do valor pago pelo 

produto não entregue ao Reclamante após um ano e sete meses da 

compra do bem. Cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve 

ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). Além do 

mais, os Reclamantes, por erro da Reclamada, não receberam o produto 

adquirido, o que demonstram a falha na prestação dos serviços. De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um polo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito 

à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que 

estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Nenhuma prova é acostada pelo demandado 

de modo a convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só 

documento traz de maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na 

avença. Por sua vez, os Reclamantes, irresignados com o tratamento 

dispendido ao consumidor buscaram o judiciário após 06 meses da data 

do fato, e mesmo após o ajuizamento da ação não foram reembolsados 

pelos valores da compra, tampouco receberam o produto adquirido. 

Assim, descura a Reclamada de seu dever de lealdade, que está 

vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia Lima 

Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação refletida, uma 

atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, 

respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas 

razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, 

sem qualquer lesão desvantagem excessiva, cooperando para atingir o 

bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a 

realização dos interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, qualifica-se como 

defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, 

descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito do 

Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. III - DISPOSITIVO. Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO em 

desfavor de MENEGAZZI & MENEGAZZI LTDA – ME para: (1º) CONDENAR 

a Reclamada a restituir o Reclamante o valor pagos pelo produto não 

entregue no importe de R$ 222,56 (duzentos e vinte e dois reais e 

cinquenta e seis centavos), atualizados monetariamente com incidência do 

IGP-M/FGV desde a data do efetivo desembolso, mais juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação; e (2º) CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 

(três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV 

desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017347-82.2019.8.11.0001
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JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017347-82.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARTINS JOSE DE ASSIS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente, a preliminar de incompetência arguida pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 606 de 744



reclamada deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção. Assim, 

rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade, tendo em 

vista a desnecessidade da realização de perícia diante dos áudios 

juntados na inicial, faço isso, com fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, 

da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 283,58 

(duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), com data de 

inclusão em 08/08/2019, promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça 

inicial que desconhece o referido débito e não possui qualquer relação 

jurídica com a instituição financeira demandada, uma vez que o serviço 

prestado nunca foi contratado. O reclamado, a seu turno, alega que o 

autor celebrou o contrato de cartão de crédito nº 7097660094300370 em 

23/07/2018 para contratação de cartão de crédito junto à instituição 

financeira, entretanto, sustenta que o reclamante não adimpliu os valores 

contratados, o que torna legítima a cobrança e a inserção de seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que o reclamado se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes através 

da juntada da gravação da contratação em áudio em mp3, o que comprova 

a vínculo material entre as partes, ademais, o consumidor aceito a 

proposta da empresa e confirmou todos os seus dados à atendente, 

conforme se observa do áudio anexo à defesa (13’20’’). Cumpre 

esclarecer que a providência adotada pela empresa reclamada no que diz 

respeito a gravação da conversa telefônica (autogravação), ainda que 

feita sem o conhecimento do interlocutor e sem ordem judicial prévia, é 

considerada meio lícito de prova. Portanto, não há que se falar em prova 

ilícita, uma vez que a presente modalidade de interceptação telefônica lato 

sensu não se confunde com a modalidade prevista na Lei nº 9.296/96. 

Deste modo, presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou 

a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo valores em aberto, a inclusão do devedor nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, em relação ao pedido 

de condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017787-78.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

YURI FARIA FREIRIA DE SOUZA REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL 

SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 

Segundo Reclamado, eis que os fornecedores de serviços respondem 

solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da 

falha na prestação do serviço. Passo à análise do mérito. O Reclamante 

alega na petição inicial que adquiriu em 17/10/2019 um “Pijama Kigurimi 

Unicórnio – Cor Verde no valor de R$ 166,97 (cento e sessenta e seis 

reais e noventa e sete centavos). Aduz que a compra foi efetuada para 

retirada do produto na loja, entretanto, até o ajuizamento da ação o 

produto não havia sido disponibilizado para retirada, assim, pleiteia a 

restituição do valor, além de indenização por danos morais. A Reclamada, 

em defesa, alega que atua somente como plataforma de vendas, 

argumentando que não houve falha na prestação de serviços decorrentes 

de seus atos, bem como que houve restituição dos valores à Reclamante, 

inexistindo dever de indenizar, mormente porque o produto foi 

disponibilizado para entrega nas agências dos correios, e, ainda, houve 

estorno administrativo do produto. Em sede de impugnação, a Reclamante 

afirma que realmente ocorreu o estorno, o qual se deu após a propositura 

da presente demanda. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que é incontroverso que as Reclamadas ofertaram 

o produto, receberam pelo mesmo, e posteriormente cancelaram a venda, 

não efetuando a entrega. De fato, restou incontroverso que houve 

transação comercial entre as partes, sendo necessário o reembolso da 

quantia paga pelo produto não entregue. Nesse passo, a parte ré em 

contestação comprovou que a compra se deu em 17/10/2019 e reembolso 

da quantia paga em 22/11/2019, dando plena solução ao caso, ainda na 

seara administrativa e antes de haver a citação da presente demanda. In 

casu, embora possa ser reconhecido que houve atraso na entrega dos 

produtos – fato incontroverso -, de outro lado, houve o estorno do valor 

pago, sendo certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Com 

efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COMPRA CANCELADA. VALORES LANÇADOS NA FATURA DO CARTÃO 

DE CRÉDITO. ESTORNO DOS VALORES NO MÊS SUBSEQUENTE. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. Narra a parte autora que mesmo após efetuar o 

cancelamento de uma compra, por não haver funcionário da loja 

demandada habilitado a efetuar o cancelamento do pagamento, foram os 

valores lançados na fatura subseqüente. Contudo, postula pela 

condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais 

advindos dos transtornos enfrentados para efetivação do cancelamento. 

A sentença julgou procedente o pedido e condenou as recorrentes ao 

pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Os dissabores 

en f r e n t a d o s  p e l a  r e c o r r i d a  e m  r a z ã o  d e  e n t r a v e s 

burocrático-administrativos para efetivação de cancelamento de operação 

comercial configuram incômodos cotidianos, mas não dão ensejo à 

condenação das recorrentes ao pagamento de indenização por danos 

morais. Assim, deve ser reformada a sentença recorrida que condenou as 

recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível Nº 
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71004955084, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 27/01/2015) Essas premissas forçam 

reconhecer a improcedência dos pedidos. No caso, não restou 

configurada a violação aos direitos de personalidade da Reclamante, 

refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). E, no caso 

vertente, não vislumbro a existência de qualquer abuso da parte 

Reclamada, não evidenciado, na hipótese, que o ocorrido tenha sido 

abusivo e que tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento 

exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica da 

demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais. Aliás, a 

história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre 

foi assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em 

diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito
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CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017166-81.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DAYANE DE SOUZA CHAGAS REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente, ressalto que no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito promovido pela reclamada por 

débito no valor de R$ 367,24 (trezentos e vinte e sete reais e vinte e 

quatro centavos), com data de inclusão em 31/01/2017, ao argumento de 

que “não reconhece a dívida em questão, uma vez que sempre cumpriu 

com suas obrigações”. A reclamada, em sua defesa, afirma que não 

cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Por sua vez, na impugnação, a reclamante sustenta que 

não reconhece o DÉBITO negativado, ainda, afirma que em nenhum 

momento questionou a relação jurídica. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou cópia da 

proposta de adesão ao cartão de crédito devidamente assinada pelo autor 

(id. 28229501). Vale frisar que a semelhança da assinatura apresentada 

no contrato com aquela aposta nos documentos juntados nos autos é 

visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da requerida. Assim, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Cumpre destacar que o reclamante, de forma 

genérica, alega na peça inicial que teve seus dados negativados pela 

reclamante por dívida desconhecida e por contrato que “não se lembra” e 

na oportunidade da impugnação ao afirmar que nunca questionou o 

contrato que deu origem ao débito, age em evidente contradição e altera a 

narrativa apresentada na inicial, ofendendo assim os princípios do 

contraditório e ampla defesa. Neste sentido, a Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR 

PARTE DA CONSUMIDORA, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, 

na exordial, alegou de forma genérica ter sido informada da inserção de 

seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. 

Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a 

negativação é indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a 

empresa Recorrente. Ao tecer alegações genéricas a respeito da 

negativação indevida, a parte demandante se “resguarda” contra as 

possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a 

manifestação da parte adversa. Assim é porque se a parte ré, na 

contestação, apresenta telas sistêmicas e históricos de pagamentos que 

comprovam a relação jurídica, nesse ato somente que a parte demandante 

apresenta impugnação afirmando que a empresa não apresentou contrato 

e que não teria relação jurídica com a empresa. Todavia, após a 

contestação, sem a juntada do contrato, a Recorrente passou a colocar 

em dúvida a própria existência da relação jurídica, o que, conforme 

mencionado alhures, em nenhum momento foi objeto de insurgência na 

exordial, modificando a sua assertiva. Registre-se que a Recorrida 

contestou a ação aduzindo que o débito é legítimo, pois oriundo de serviço 

da contratação de serviços de telefonia móvel utilizado pela consumidora, 

bem como que a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

foi motivada pela inadimplência aos serviços contratados. Não houve 

qualquer impugnação específica quanto ao referido serviço, sua utilização 

e a inadimplência das faturas. Assim sendo, ante a evidente contradição 

entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam 

definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como 

medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente 

ação. Inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, 

quanto à contratação do serviço que deu ensejo ao débito que originou a 

inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. Dessa forma, CONHEÇO 

DO RECURSO e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que indefiro 

a reforma da condenação, mantendo-se a sentença em sua íntegra nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das 

Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), devendo a súmula do 

julgamento, servir de acórdão. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, 

a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (RI 1004647-93.2018.8.11.0006, Relator Dr. 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Data do Julgamento: 03/09/2019.. Desta 

feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). A reclamante 

insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto, 

não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação das faturas 

pagas no período de utilização do cartão de crédito contratado com o 

reclamado, tampouco demonstrou que houve qualquer pedido de 

cancelamento do cartão deixando, pois, de se desincumbir do ônus 

probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do 

NCPC. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do nome da autora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Por 

fim, vale ressaltar que a reclamante sequer comprovou ter tentado 

resolver o problema administrativamente com o reclamado, inexistindo nos 

autos qualquer número de protocolo de atendimento ou notificação 

extrajudicial. Desta feita, verifico ser incabível a reparação por danos 

morais, eis que o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes, bem como de que não houve o 

devido adimplemento de suas obrigações para com o reclamado, não 

havendo que se falar em inscrição indevida. Por fim, em relação ao pedido 

de condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015483-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BENEDITA DA COSTA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015483-09.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANA BENEDITA DA COSTA PAIXAO REQUERIDO: BANCO BMG S.A S E N 

T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Vale dizer que o julgamento antecipado da causa vertente 

não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para 

que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A reclamante 

alega desconhecer os valores descontados mensalmente em sua folha de 

pagamento sob a rubrica de cartão de crédito, alegando não ter solicitado 

qualquer cartão perante o reclamado, afirma, porém, que possui apenas 

contrato de empréstimo consignado. Sustenta ainda que os descontos já 

ultrapassaram consideravelmente o valor cheio do empréstimo, entretanto, 

a instituição financeira continua realizando descontos unilaterais sem 

qualquer informação complementar. Assim, pugna pela declaração de 

quitação dos empréstimos contratados com a consequente suspensão 

definitiva dos descontos mensais em seu holerite, bem como a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. A seu turno, o reclamado sustenta que não cometeu qualquer 

ilícito, sob o argumento de que a demandante possui contrato de cartão de 

crédito consignado perante o banco, inclusive o qual se encontra em pleno 

andamento e sem irregularidades, não existindo, portanto, razões para 

que a demandante negue conhecimento dos débitos aqui discutidos. 

Pugna, ao final, pela improcedência da ação. Por se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Inicialmente, tenho que não pode 

prosperar a pretensão da reclamante de reconhecimento de cobrança 

indevida dos valores descontados em sua folha de pagamento pelo 

reclamado, pois não demonstrada a alegada fraude ou vício de 

consentimento. A demandante expressamente declara ter firmado um 

contrato de empréstimo consignado com o réu, apenas se insurgindo 

quanto à espécie, pois posteriormente à celebração percebeu que não era 

aquilo que pretendia. Aliás, o reclamado juntou aos autos o Termo de 

Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para 

Desconto em Folha de Pagamento (Id nº 28101025), Proposta de Cartão de 

Crédito Consignado, ambos devidamente assinados pela reclamante, cópia 

de seus documentos pessoais, bem como, comprovantes da 

Transferência Eletrônica Disponível (TED) na conta do autor (Id nº 

28101010), demonstrando assim, relação jurídica entre as partes quanto à 

contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado. Com 

efeito, a prática de oferecer empréstimo consignado ao consumidor por 

meio da rubrica de cartão de crédito, denota a inequívoca vantagem para o 

fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são muito 

superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante 

consignação em folha de pagamento. Contudo, aplica-se ao caso a 

máxima do “venire contra factum proprium non potest” (vedação ao 

comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não 

pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, 

ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de empréstimo contratado. 

Com efeito, analisando o caso, vislumbro a presença dos elementos 

caracterizadores do comportamento contraditório, quais sejam: 

comportamento, geração de expectativa, investimento na expectativa 

gerada e comportamento contraditório. Ninguém pode comportar-se contra 

as próprias atitudes, e, se assim ocorrer, estar-se-á violando o princípio 

da boa-fé processual. Vale frisar que o Código de Defesa do Consumidor 

positivou o princípio da boa-fé como uma regra de conduta nas relações 

de consumo, sendo caracterizada como um dever de agir respeitando os 

padrões de honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a 

confiança da outra parte. Corroborando: RECURSO DE APELAÇÃO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

“RMC”. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU 

CIRCUNSTÂNCIA AFIM. Em questão, pretensão da autora de ver declarada 

nula qualquer contratação e cobrança relativa aos descontos com a 

denominação “RMC”, porquanto aduz haver contratado apenas 

empréstimo consignado, sem que, no entanto, invoque condição válida ou 

eficaz de invalidar o quanto acordado em tal sentido. Negócio jurídico 

perfeito, formalizado por pessoas capazes, sobre objeto lícito e na forma 

prevista em Lei. Inexistente irregularidade aferível, não se há que falar em 

reparação de dano moral, já que, ademais, foi apenas tangenciado em 

alegações da inicial. Sentença que desacolhe a pretensão posta e que vai 
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integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, 

Nº 70081942740, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 26-09-2019). 

Desta feita, caberia à autora requerer revisão contratual para apurar o 

saldo do mútuo e assim verificar se o que fora pago já é suficiente para 

quitar o contrato, mas não postular o cancelamento deste, porquanto não 

há elementos capazes de macular a relação jurídica firmada entre as 

partes. Aliás, oportuno destacar que a presente ação não se mostra 

viável para tal intento caso fosse, pois haveria necessidade de recálculo 

de taxas e demais encargos contratuais, o que dá à ação a natureza de 

revisional, exigindo a realização de cálculos mais complexos, e, por 

consequência, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais 

Cíveis. Portanto, o provimento jurisdicional no caso está adstrito, não 

somente ao pedido formulado pela parte autora na inicial, mas também à 

causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela 

nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição 

inicial. Sob esse enfoque, a improcedência é medida que se impõe, pois 

apesar do modelo de contratação em questão ser reprovável em razão de 

gerar o pagamento infinito, o autor não pode alegar em seu favor falta de 

conhecimento das regras, pois usou de todas as facilidades contratadas. 

A propósito, é o entendimento da Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EFETIVA 

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNAVEL 

- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM 

CONSIGNAVEL DEMONSTRADO – DESCONTOS DEVIDOS - ÔNUS DA 

PROVA DO CONSUMIDOR DE COMPROVAR QUITAÇÃO DOS DÉBITOS - 

DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de ação indenizatória em que a 

Recorrida informa que pactuou contrato de empréstimo consignado . 

Contudo, após meses de descontos no seu holerite, descobriu que se 

tratava de cartão de crédito com o mínimo consignado , sendo esta 

modalidade não pretendida, posto que extremamente onerosa. Apesar da 

inversão do ônus da prova, tal não exime a consumidora de trazer aos 

autos as provas mínimas de suas alegações, consoante dispõe o art. 373, 

I, do CPC. No caso em análise, tem-se que apesar de a autora informar 

que não pretendia a contratação da modalidade de cartão de crédito , tal 

se mostrou contrária a provas dos autos, posto que os termos contratuais 

é cristalino em especificar a modalidade do contrato firmado entre as 

partes. Com efeito, vislumbra-se pelo contrato juntado e devidamente 

assinado pela Autora – o qual não é impugnado – que se tratava de cartão 

de crédito , com saque do seu limite, cujo o mínimo da parcela seria 

consignada . Assim, não há que se falar em ilegalidade. Danos materiais e 

morais não configurados, uma vez que os descontos são devidos. 

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos 

iniciais. (N.U 1005510-44.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA 

CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza 

a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não 

havendo que ser falar em restituição de valores e a condenação do banco 

reclamado por danos morais. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007019-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVA SIQUIEROLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1007019-93.2019.8.11.0001 Reclamante: 

JULIANA SILVA SIQUIEROLLI Reclamada: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo à análise do mérito. A Reclamante 

alega na petição inicial: - que adquiriu passagem aérea da empresa 

reclamada para o trajeto de Cuiabá/MT – São Paulo/SP – Uberlândia/MG, 

com embarque no dia 06/07/2018 às 08h35 e previsão para chegada às 

12h30, mas ao chegar em São Paulo, o voo com destina a Uberlândia foi 

cancelado; - que foi realocada para outro voo que chegou ao seu destino 

final às 18h40, que ocasionou um atraso na viagem de mais de 6 horas; A 

Reclamada, por sua vez, alega que o atraso na decolagem do voo se deu 

por força maior em razão do mau tempo, e que ofertou assistência 

necessária aos passageiros, inexistindo qualquer dever de indenizar. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seu alegado na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifica-se que embora a reclamada tenha 

afirmado nos autos que o atraso do voo se deu em razão das condições 

climáticas, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 

373, I do CPC), sendo certo que o print colacionado na defesa e telas 

sistêmicas de seus computadores não são hábeis a comprovar as suas 

alegações, por se tratar de prova única e unilateral. In casu, restou 

incontroverso nos autos que o atraso do voo da reclamante fez com que a 

mesma chegasse ao destino de Uberlândia após 6hrs de atraso do voo 

contratado. A ré, ao defender-se, procura eximir-se da responsabilidade 

sob o argumento de que o atraso do voo decorreu de mau tempo – evento 

de força maior a romper o nexo causal. Ademais, tem-se por regra que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, 

em se tratando de uma relação de consumo stricto sensu, pouco importa 

ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a ré não pode prestar o 

serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é 

objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Destarte, como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo a Reclamada se desincumbido, deve 

ser responsabilizada pelos danos causados a Reclamante. Desta feita, a 

situação vivenciada pela Reclamante decorrente do descaso, 

desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida pela Reclamada, 

sem sombra de dúvida é passível de indenização, agravando a situação 

de que a Reclamante perdeu o primeiro dia do evento que iria participar. 

Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. 

TRANPSORTE AÉREO. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A 

alegação de mau tempo, desacompanhada das provas necessárias, não 

afasta a responsabilidade da companhia aérea. Mantém-se o valor da 

indenização a título de danos morais, quando fixados com razoabilidade e 

proporcional ao dano experimentado pela vítima. (TJRO – AC: 

70074609720188220001, Julgamento: 12/07/2019)”. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento à Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos 

danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção 
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monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros legais a partir da 

citação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º do CPC/2015, 

em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza 

Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017001-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ONINO NATALINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1017001-34.2019.8.11.0001 Reclamante: ONINO NATALINO 

DA SILVA Reclamada: Aguas Cuiabá S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de incompetência deste Juizado Especial suscitada pela empresa 

Reclamada ao argumento da necessidade de prova pericial, tendo em vista 

que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a decisão do 

processo, não havendo necessidade de produção de outros tipos de 

prova. Passo à análise do mérito. Alega o Reclamante em sua petição 

inicial: - que é usuário dos serviços da Reclamada, e que sua média de 

consumo é de 31,83 m³, não concorda com as faturas emitidas em 04 a 

10/2019, - que reclamou administrativamente, e no PROCON, contudo sem 

êxito, - que teve o fornecimento de água suspenso em 12/11/2019. A 

Reclamada, em defesa, alega que as faturas impugnadas são devidas 

uma vez que foi gerada com base no consumo registrado no hidrômetro 

do imóvel da parte autora, o qual foi medido e lido. Informa, também, que foi 

realizada vistoria no imóvel e não tendo sido constatada qualquer 

irregularidade ou anormalidade, e que, portanto o hidrômetro estava 

funcionando normalmente. Pugna pela improcedência da ação. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à parte reclamada provar 

a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois 

bem. Analisando o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que assiste razão à parte autora, uma vez que a própria 

Reclamada assevera a inexistência de qualquer anormalidade no 

hidrômetro, atribuindo a responsabilidade por tal fato ao consumidor, 

entretanto não traz qualquer documento capaz de comprovar suas 

alegações. Registra que, a reclamada informa em defesa que não 

encontrou nenhuma irregularidade no hidrômetro, contudo as telas 

sistêmicas juntadas como prova não são hábeis para comprovar as suas 

alegações, por se tratar de prova única e produzida unilateralmente e de 

fácil manipulação. Em a análise aos documentos juntados nos autos, leva 

à conclusão que os valores apresentados nas faturas impugnadas, de 

fato encontram-se absurdamente mais elevada se comparado com as 

faturas anteriores. Isto posto, resta evidente que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis. A demonstração de situação 

excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da parte 

autora a produção de prova negativa. Dito isto, entendo que, uma vez 

utilizado serviço pela autora, cujo não é gratuito, a empresa deve refaturar 

as faturas impugnadas para a média de consumo do autor, sem cobrar 

juros e correção, diante da sua falha de serviço ao gerar faturas mais 

elevadas que a média de consumo do imóvel. Ademais, através dos 

documentos anexados nos autos, constata-se que a parte autora teve 

suspenso o fornecimento da água do seu imóvel em razão destes débitos. 

Outrossim, verifica-se que os fatos narrados ultrapassam a barreira do 

mero aborrecimento, pelo que a Reclamada efetivou a suspensão do 

fornecimento de água, em razão dos débitos impugnados, os quais estão 

de fato acima da média e portanto ilegais. Assim, demonstrada a 

responsabilidade civil da Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar 

o Reclamante pelos danos a ele causados. Nesse sentido: “EMENTA: 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS- FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA 

– AUMENTO EXCESSIVO NO CONSUMO E DESTOANTE EM RELAÇÃO À 

MÉDIA MENSAL – VALOR EXORBITANTE – RECLAMADA QUE NÃO 

LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O ALEGADO – VEROSSIMILHANÇA 

DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO 

ENUNCIADO 8.4 DA TRR/PR – PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – 

ART. 37, § 6º, DA CF, ART. 14 E ART. 22 DO CDC – DECLARAÇÃO DE 

INEXIBILIDADE DA DÍVIDA DA FATURA EM VALOR SUPERIOR AO USUAL 

– OBRIGAÇÃO DE EMITIR NOVA FATURA (...) DANO MORAL 

CONFIGURADO (...). (TJ/PR – R.I Nº 0029332-71.2016.8.16.0182, Relator: 

Marco Vinicius Schiebel, Data de julgamento 02/05/2017, 3ª Turma 

Recursal, Data de Publicação 12/05/2017)”. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

na inicial, e o faço para: 1- DETERMINAR que a Reclamada realize a 

readequação das faturas 04 a 10/2019 objeto da lide e as refature com 

base na média das seis faturas anteriores, 2 - CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. MANTENHO 

A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 26234740. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019578-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VIEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT17172-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1019578-82.2019.8.11.0001 Reclamante: ANA PAULA VIEIRA 

ARAUJO Reclamada: GOL LINHAS AEREAS S.A. SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, 

passo ao exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais e materiais (indébito), alegando que adquiriu serviço PREMIUM da 

Reclamada, tendo pago um valor de R$ 2.175,28 nas passagens, porém 

no não foi disponibilizado. A Reclamada, em sua defesa, alega que a 

Reclamante não comprovou ter adquirido o serviço supracitado, e, 

portanto, que os fatos narrados não passam de mero descumprimento. 

Pugna pela improcedência da ação. No caso vertente, tratando-se de 

relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 
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processual. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do art. 373, II, do CPC, de comprovar a legalidade da não 

disponibilização do serviço PREMIUM, adquirido pela Reclamante. 

Registra-se que, apesar da Ré alegar que a Autora não comprou a 

aquisição de tal serviço, verifica-se no ID. 26929617 e 26929636 que a 

Autora juntou documentos comprovando suas alegações, documentos 

estes sequer impugnados pela empresa. Dito isto, verificado que o 

Reclamante comprovou aos autos, a aquisição do serviço supracitado, 

este que compreende um custo maior, visto que oferece mais comodidade 

ao passageiro, e que por outro lado, a Reclamada não disponibilizou, 

apesar de ter recebido pelo serviço, verifica-se assim, a falha na 

prestação de serviço, cabível, portanto, a indenização por danos morais. 

A propósito: “Apelação cível. Direito do Consumidor. Delta Air Lines Inc. 

Ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de falha na 

prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Parte ré que não 

entregou aos autores o assento mais confortável denominado “Economy 

Confort Seats”, que foi contratado através de pagamento de taxa extras. 

(...) Danos morais fixados de forma condizente com a repercussão dos 

fatos em discussão nestes autos e com caráter punitivo e pedagógico do 

instituto. (TJ-RJ – APL: 00134987320148190001, RIO DE JANEIRO 

CAPITAL, 10 VARA CIVEL, Relator: JDS MARIA CELESTE PINTO DE 

CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 09/08/2017, Data de publicação: 

11/08/2017)”. Por outro lado, rejeito o pedido de repetição de indébito, uma 

vez que os documentos juntados nos autos comprovando o pagamento do 

serviço está em nome de um terceiro, sendo este portanto parte legitima a 

restituição. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço 

para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante por danos morais 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir da citação. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de 

repetição de indébito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pelo Autor, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a Reclamada para 

efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017701-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HALANA PAULA BURALI GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO IVO SILVA SANTOS OAB - MT12892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1017701-10.2019.8.11.0001 Reclamante: HALANA PAULA 

BURALI GARCIA Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem 

preliminares, passo ao exame do mérito. A Reclamante alega na petição 

inicial: - que adquiriu passagens da Reclamada, para viagem à Campos 

dos Goytacazes, com saída do Rio de Janeiro no dia 24/01/2017 às 

19hrs30min e chegada às 20hrs35min, - que ao decolar houve 

contratempo e por fim o voo foi cancelado, - que deixaram por 

aproximadamente 3 horas aguardando uma posição, e teve que embarcar 

por ônibus para o seu destino, chegando às 02hrs17min, acarretando em 

mais de 06 horas de atraso. Em defesa a Reclamada sustenta que o 

atraso alegado decorreu em razão de manutenção, fato este por força de 

fatos alheios a sua vontade motivo qual requer a improcedência da ação. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que 

restou incontroverso o atraso e cancelamento do voo, bem como o atraso 

do voo inicialmente contratado pela Autora, e o término da viagem por 

transporte (ônibus) diverso do contratado. Ademais, registra-se ainda que 

a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor 

do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de 

demonstrar a legalidade de seus atos, tampouco que eximisse sua 

reponsabilidade no evento, uma vez que não comprovou a ocorrência da 

suposta manutenção, uma vez que as telas emitidas por seus 

computadores não servem como provas, diante da fragilidades das 

mesmas, tampouco, que tal fato impediu acomodar a Reclamante e outro 

voo da empresa. A situação emanada do processo configura, à toda 

evidência, desconsideração para com a pessoa do consumidor, 

retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a 

condenação por danos morais. Trata-se, no caso, de relação de consumo, 

da qual restou caracterizado o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, a situação vivenciada pela Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que foi 

submetida por culpa da empresa Reclamada, sendo, sem sombra de 

dúvida, passível de indenização. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o 

qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017260-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MONSCHAU FUNCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017260-29.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANA PAULA MONSCHAU FUNCK REQUERIDO: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A reclamante 

alega na petição inicial que adquiriu passagens da empresa reclamada 

trecho Roma – Lisboa - Natal com embarque no dia 30/07/2019 e previsão 

de chegada no destino final às 21h35. Informa que no dia 31/07/2019 
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adquiriu um voo trecho Natal/Cuiabá, uma vez que teria tempo suficiente 

para realizar a conexão doméstica. Alega que o trecho Lisboa-Natal foi 

cancelado, sendo realocada em um novo voo que decolou um dia após o 

inicialmente contratado, o que acarretou na perda da passagem aérea com 

destino à Cuiabá/MT, sendo necessária a aquisição de novas passagens 

aéreas, além de gastos extras com transporte e hospedagem. Assim, 

diante da ausência de solução por parte da empresa aérea em 

reacomodar os passageiros em voo compatível com o que fora 

contratado, busca a procedência da ação pugnando pela condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais 

experimentados. Por sua vez, a reclamada afirma não ter havido ato ilícito 

e que o atraso do voo ocorreu em razão de problemas técnicos na 

aeronave ocasionando a manutenção não programada. Assim, sustenta 

que cumpriu com todos os seus deveres junto ao consumidor ao 

realoca-lo no próximo voo, inexistindo danos extrapatrimoniais a indenizar. 

Analisado o processo e os documentos que o instrui, o atraso do voo 

contratado pela autora resta incontroverso, limitando-se a ré a alegar que 

o fato ocorreu por necessidade de manutenção da aeronave não 

programada. Sendo objetiva a responsabilidade da reclamada, na 

qualidade de fornecedora de serviço, devem comprovar o adimplemento 

das obrigações contratuais e prestação adequada do serviço de 

transporte aéreo. Não obstante, ao reclamante incumbe a prova do vício 

do serviço, uma vez que, provado este, provado estará o dano. O Código 

Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 7.565, de 1986) prevê que cumpre ao 

transportador a realocação de passageiros em caso de atraso de voo 

superior a 04 horas, ou, não sendo possível, a assunção de despesas de 

alimentação e hospedagem, sem prejuízo da responsabilidade civil. “Art. 

230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo que 

ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem”. “Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso 

em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer 

que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas 

as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive 

transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por 

conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. 

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, determina que o dever 

de informação por parte dos fornecedores de produtos e serviços é, 

correlatamente, direito básico do consumidor: “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”; A companhia aérea não anexou 

nenhum documento a fim de provar a prestação adequada do serviço de 

transporte, limitando-se a atribuir a responsabilidade pelo cancelamento do 

voo da autora a problemas técnicos com aeronave. Deste modo, não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e 

não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a 

legalidade de seus atos, assim como não trouxe nenhuma prova relativa 

às alegações de que o atraso ocorreu por problemas operacionais, que 

teria provocado a alteração do voo inicialmente contratado pela 

reclamante. Logo, não há no caso qualquer causa de excludente de 

responsabilidade por caso fortuito ou fato de terceiro, sendo certo que 

tendo vendido bilhetes para determinado horário e sendo impedido de 

trafegar pelas autoridades da aviação civil em razão de problemas 

técnicos, deve a reclamada reparar os danos causados. Desta feita, a 

situação vivenciada pela reclamante decorrente da demora, desconforto, 

aflição e transtornos a que fora submetida, ultrapassa o limite do mero 

aborrecimento, por culpa exclusiva da demandada, devendo reparar pelos 

danos causados. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE 

AERONAVE COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO 

ITINERÁRIO CONTRATADO. EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR NÃO 

CONFIGURADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 1. 

Responsabilidade civil: não se qualificam como causas excludentes de 

responsabilidade da transportadora a necessidade de realização de 

manutenção não programada ou de readequação da malha aérea. Casos 

de fortuito interno, no caso concreto, os quais, porque inerentes à 

atividade em si, não podem elidir a responsabilidade do transportador. 2. 

Danos materiais: à transportadora incumbe reembolsar a parte autora 

pelas despesas por ela havidas com a aquisição de novas passagens 

aéreas, a fim de que pudessem chegar a tempo para o evento do qual 

participariam. 3. Danos morais: o atraso de voo, em virtude de manutenção 

não programada de aeronave, com consequente remanejo das conexões 

subsequentes, com previsão de chegada com cerca de onze (11) horas 

de atraso do horário inicialmente previsto, situação essa que obrigou os 

demandantes a rapidamente buscar alternativa que atendesse a seus 

interesses, garantindo sua presença em evento profissional, caracteriza 

abalo moral indenizável. Montante indenizatório, entretanto, minorado, à luz 

do artigo 944 do CC/2002. Apelação parcialmente provida. Unânime.

(Apelação Cível, Nº 70083131565, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 

21-11-2019). No que se refere ao quantum indenizatório, o procedimento 

de sua fixação é norteado pelo critério da proporcionalidade, segundo o 

qual devem ser levadas em consideração as circunstâncias em que o fato 

danoso ocorreu, o grau de culpa do causador do dano e a realidade 

financeira dos litigantes. O valor a ser arbitrado por danos morais não 

deve também ser desmedido que leve ao enriquecimento sem causa, 

tampouco ínfimo, a ponto do agressor não perceber seu desacerto. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte reclamada não agiu com culpa 

grave, mas é de grande porte, do ponto de vista de suas possibilidades 

econômico-financeiras. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais). Por fim, no que tange à restituição dos valores gastos pela 

reclamante com a compra de nova passagem aérea para que pudesse 

chegar ao seu destino final, além de gastos com transporte e hospedagem 

não usufruída, tenho que também merece prosperar, uma vez que os 

gastos inesperados só ocorreram em decorrência da falha da prestação 

de serviço que impediu que a autora continuasse o seu itinerário nos 

horários previamente contratados, devendo ser indenizada conforme os 

comprovantes de pagamento juntados na inicial (Id nº 26264677; 

26264680 e 26264681). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 – CONDENAR a reclamada a restituir a reclamante pelo dano 

material sofrido no valor de R$ 4.527,68 (quatro mil quinhentos e vinte e 

sete reais e sessenta e oito centavos), que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do 

desembolso. 2 - CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da presente decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da 

citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004114-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLE CARVALHO SEMPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO OAB - MT20184/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1004114-18.2019.8.11.0001 Reclamante: MARCELLE 

CARVALHO SEMPIO Reclamada: OI S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral, razão pela qual 
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indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpre destacar que de acordo com o art. 370 do CPC cabe ao 

magistrado determinar de oficio ou a requerimento das partes as provas 

necessárias ao julgamento do mérito, estando, ainda, autorizado a 

indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Rejeito a 

preliminar de incompetência arguida pela Reclamada, tendo em vista que 

os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de 

convicção, não havendo necessidade de produção de outros tipos de 

prova, como a pericial. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a Reclamante 

indenização por danos morais em face da inserção de seu nome em 

cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, por débito no 

valor de R$ 236,30, conforme extrato anexado nos autos, ao argumento 

de que desconhece o mesmo. A Reclamada, em contestação, sustenta 

que a Reclamante contratou os seus serviços, e os utilizou, sem, contudo, 

efetuar o pagamento das faturas, motivo pelo qual a inscrição é devida, 

inexistindo o dever de indenizar. No caso vertente, tratando-se de relação 

de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Pois bem, da análise do processo e dos documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia (CPC, art. 373, II), de comprovar a contratação e utilização 

dos serviços que presta pela parte Autora, sendo certo que as telas 

sistêmicas apresentadas juntamente com a defesa não são hábeis a 

comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única, produzida 

unilateralmente e de fácil manipulação. Logo, restou demonstrada a falha 

na prestação de serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados 

da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito não 

comprovado de sua responsabilidade, tornando cabível a desconstituição 

do mesmo. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por 

parte da Reclamada ao inscrever os dados da Autora em cadastro de 

proteção ao crédito por débito decorrente de serviço não prestado, 

devendo reparar os danos a ela causados, os quais, sem dúvida, 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA- PROVA 

INEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - VALOR - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- SENTENÇA MANTIDA. 1-Nas ações declaratórias 

negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, 

cabe ao réu a prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida. 

2-Não demonstrada pela instituição financeira a existência de relação 

contratual, impõem-se a manutenção da sentença de procedência do 

pedido inicial e de condenação na indenização por danos morais. 3- Para a 

fixação dos danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do 

instituto, que é a punição do ofensor, como forma de coibir a sua 

reincidência na prática delituosa e a compensação da vítima pela dor e 

sofrimento vivenciados. Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível AC 

10261140003094001 MG (TJ-MG) – Relator José Arthur Filho - Data de 

publicação: 30/04/2015)”. Isto posto, rejeito o pedido contraposto 

formulado pela reclamada, uma vez que restou caracterizado nos autos a 

ilicitude praticada pela mesma ao inscrever o nome da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito não comprovado nos autos. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA 

da presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do débito discutido 

nos presentes autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Sum. 54 do 

STJ), 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado 

pela Reclamada. MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA MO ID. 22840537. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018676-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DOS SANTOS PAINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-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):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1018676-32.2019.8.11.0001 Reclamante: FAGNER DOS 

SANTOS PAINA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido de designação 

de audiência de instrução e julgamento. Cumpre destacar que de acordo 

com o art. 370 do CPC cabe ao magistrado determinar de oficio ou a 

requerimento das partes as provas necessárias ao julgamento do mérito, 

estando, ainda, autorizado a indeferir as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Rejeito a preliminar de perda do objeto arguido pela 

Reclamada, uma vez que não há pedido de obrigação em fazer, mas sim 

dano moral e material em razão da perfuração realizada pela empresa no 

imóvel do Autor. Passo ao exame do mérito. O Reclamante alega na 

petição inicial: - que é usuária dos serviços prestados pela Reclamada, e 

que em 10/2018 a empresa compareceu no seu imóvel para trocar o 

padrão, sendo permitido, contudo em 12/2018 recebeu uma comunicação 

da empresa Águas de que seu imóvel estaria com vazamento, - que de 

fato foi encontrado vazamento, e identificado que o mesmo se deu e razão 

do buraco realizado pela Reclamada para fixar o padrão de energia, - que 

contatou a Ré, que compareceu e alegou ter resolvido a questão, contudo, 

as contas 12/2018 e 01/2019 vieram em valores absurdos, e portanto, não 

foi resolvido o problema, - que em 02/2019 teve o serviço de água 

suspenso em razão das contas elevadas, tendo inclusive que pagar as 

contas para ter serviço restabelecido, - juntou fotos, protocolos de 

reclamação e pedido de ressarcimento perante a reclamada, e que, diante 

de todo o descaso relatado, requer indenização por danos morais e 

materiais. A Reclamada, por sua vez, afirma que por mera liberalidade 

reparou o dano assim que comunicada pelo Autor, em 29/11/2018, e que, 

portanto não é causadora dos aumentos das faturas, pugnando pela 

improcedência da ação. No caso, tratando-se de relação de consumo, na 

qual a Reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que a Reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem. Da análise dos 

documentos acostados aos autos é incontroverso que houve o 

buraco/dano realizado pelos prepostos da empresa Ré quando foram 

realizar a troca do padrão do autor em 10/2018, por outro lado, a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia a teor 

do art. 373, II, do CPC, não produzindo provas de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a 

formular alegações sem qualquer lastro probatório, uma vez que, não 

comprovou ter realizado em 29/11/2018 o reparo deste dano. Registra-se 

que, a empresa não juntou nenhuma prova do reparo, sendo certo que as 

telas sistêmicas retiradas do seu sistema, juntadas nos autos não servem 

como prova, por tratar-se de prova única, unilateral e de fácil manipulação. 

Por outro lado, o Reclamante, juntou fotos, protocolos, que sequer foram 

impugnados pela empresa. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação 

excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da parte 

autora a produção de prova negativa, razão pela qual aceito os mesmos 

por verdadeiros. À hipótese sob análise aplicam-se as disposições da Lei 

Consumerista, comparecendo a Reclamada como fornecedora de serviços 

e a parte Reclamante como consumidora final, razão pela qual, segundo 

inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos causados a esta devem 

ser respondidos de forma objetiva, pela Reclamada, independentemente 

do grau de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato 

decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Ainda, merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, 

inciso VI do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 614 de 744



a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais e difusos. É obrigação daquele que presta o serviço fazê-lo de 

forma satisfatória, sem que, para tanto, seja necessário que o consumidor 

tenha que despender horas diárias buscando a resolução de problemas 

decorrentes da falha na prestação do serviço da ré. Assim, demonstrada 

a responsabilidade civil da Reclamada, devendo esta ser condenada a 

indenizar ao Reclamante pelos danos a ele causados. Contudo, rejeito o 

pedido de dano material, uma vez que as faturas de água estão em nome 

de terceiro, e os pagamentos juntados nos autos não provam que o 

pagamento foram realizado pelo Autor. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na ação, e o faço para: CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de dano material. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55). Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Manuella Cardozo 

Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017620-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VILLELA VISCONTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1017620-61.2019.8.11.0001 Reclamante: THIAGO VILLELA 

VISCONTI Reclamada: GOL LINHAS AEREAS S.A. S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. A 

Reclamada requereu a retificação do polo passivo, determinando que 

passe a constar GOL Linhas Aéreas S/A, contudo, tal pedido resta 

prejudicado, uma vez que esta, já se encontra cadastrada no PJE. Sem 

preliminares, passo ao exame do mérito. O Reclamante alega na petição 

inicial: - que adquiriu passagens da Reclamada, para viagem a ser 

realizada no período do dia 15/12/2017 (ida) a 18/12/2017 (volta), - que no 

dia 18/12/2017 um pouco antes do voo, a empresa noticiou uma pane, e 

realocou para um voo saindo às 08hrs05min, com conexão em outro 

aeroporto, que o voo inicialmente contratado, - que o voo demorou a partir 

e acarretou na perda da sua conexão para Cuiabá, - que em São Paulo 

(conexão), permaneceu das 09hrs às 16hrs sem suporte da empresa, e 

foi reacomodado para um voo chegando a Cuiabá às 18hrs, acarretando 

em um atraso de 07hrs35min do voo contratado. Em defesa a Reclamada 

sustenta que o cancelamento/atraso alegado decorreu em razão de 

problemas técnicos, fato este por força de fatos alheios a sua vontade 

motivo qual requer a improcedência da ação. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. Analisado o processo 

e os documentos a ele acostados, verifica-se que restou incontroverso o 

atraso e cancelamento do voo, bem como o atraso do voo inicialmente 

contratado pela parte Autora, acarretando em atraso de 07hrs35min do 

voo contratado. Ademais, registra-se ainda que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e 

não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a 

legalidade de seus atos, tampouco que eximisse sua responsabilidade no 

evento, uma vez que não comprovou a ocorrência de problemas técnicos, 

uma vez que as telas emitidas por seus computadores não servem como 

provas, diante da fragilidades das mesmas. A situação emanada do 

processo configura, à toda evidência, desconsideração para com a 

pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato 

suficiente a embasar a condenação por danos morais. Trata-se, no caso, 

de relação de consumo, da qual restou caracterizado o defeito do serviço 

e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Desta feita, restou incontroverso o atraso/cancelamento do voo de 

volta contratado pelo Autor, devendo este ser reparado pelos danos 

experimentados ao ver sua viagem frustrada, esperado aproximadamente 

07hrs35min horas para chegar ao destino final. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ALTERAÇÃO 

UNILATERAL NO VOO DE RETORNO. LONGA ESPERA NOS 

AEROPORTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO 

INCÔMODO OU DISSABOR. PRECEDENTES. Dano moral. A alteração 

unilateral no horário do voo dos apelantes, somado ao desgaste de terem 

de permanecer por mais de vinte e quatro horas na cidade do Panamá, 

sem qualquer assistência da companhia aérea demandada, e diante do 

limitado interregno com o qual não contavam, acarretou-lhes situação de 

extremo desgaste e não resta dúvida. Transtornos que ultrapassam o 

mero dissabor ou aborrecimento comumente verificados pelos 

passageiros do transporte aéreo, configurando efetivo abalo moral, 

passível de reparação. Quantum indenizatório. A contraprestação pelo 

sofrimento tem a função de compensar a dor injustamente causada à 

vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida em 

situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum majorado para patamar 

harmonizado com a jurisprudência deste Tribunal. Honorários 

sucumbenciais sem alteração, pois já fixados no percentual legal máximo. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079120879, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 17/10/2018)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: CONDENAR a Reclamada a indenizar ao Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser 

devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de 

juros legais a partir da citação. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018398-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN FERREIRA GRANDIZOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 
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(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):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1018398-31.2019.8.11.0001 Reclamante: VIVIAN FERREIRA 

GRANDIZOLLI Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Rejeito a preliminar de incompetência arguida pela 

Reclamada, tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são 

suficientes para formar um juízo de convicção, não havendo necessidade 

de produção de outros tipos de prova, como a pericial. Rejeito ainda a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela reclamada, posto 

que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Passo à análise do mérito. Alega a Reclamante em sua petição inicial que é 

usuária dos serviços da Reclamada e que esta sendo cobrado por 

consumo desproporcional ao utilizado nas faturas de referência 08, 09, 10 

e 11/2019, requerendo a revisão destas faturas, além de indenização por 

dano morais em razão do corte no fornecimento de energia elétrica, sem 

notificação. Em sua defesa a reclamada alega inexistência de ato ilícito 

pela concessionária, uma vez que as faturas impugnadas são devidas, e 

os valores resultantes de consumo realizado pela autora e confirmado em 

leitura em campo, pugnando pela improcedência da ação. No caso em tela, 

tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Pois bem, analisado o processo e os documentos 

a ele acostados na inicial, verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, II do CPC, uma 

vez que não apresentou qualquer justificativa plausível para o aumento 

registrado nas faturas objeto da lide, isto porque os consumos registrados 

nos meses anteriores são menores, conforme documentos juntados pela 

própria empresa. Neste sentido, a discrepância da quantidade de energia 

elétrica faturada com as que vinham sendo cobradas nos outros meses 

deixam aflorar as inconsistências no agir da demandada, traduzindo-se 

em conduta abusiva porque se constituem em exigência de valores que 

advieram de procedimentos realizados ao arrepio da forma prescrita na 

legislação de regência, o que ofende a dignidade do cidadão ao trazer-lhe 

insegurança. Isto posto, evidencia-se, pois, que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação 

excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da parte 

autora a produção de prova negativa. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu, ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o 

que não se verifica nos presentes autos, pois ela é quem dispõe de 

recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações. Logo, 

o aumento do consumo naquela unidade consumidora está desprovido de 

justificativa plausível, cabendo à empresa ré apresentar provas 

demonstrando que a Autora usufruiu de toda a energia que cobrou nas 

faturas objeto da lide, razão pelas quais estas devem ser revisadas e 

refaturadas de acordo com a média do imóvel, conforme as faturas dos 

seis meses anteriores às mesmas. Por fim, ressalto que, que a conduta de 

suspensão de um serviço público essencial, como se qualifica a energia 

elétrica, enseja direito à reparação por dano extrapatrimonial, aliado ao 

fato de que a suspensão ocorreu sem a notificação prévia da 

consumidora, não obedecendo assim as normas estabelecidas na 

resolução da ANEEL. A reparação moral deve, necessariamente, guardar 

relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a 

função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar 

(1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Corroborando: Ementa: ENERGIA ELÉTRICA. 

REVISÃO DE FATURAS. COBRANÇA DE VALORES BEM SUPERIORES À 

MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. PROVA DOS AUTOS E FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDEVIDO CORTE NO FORNECIMENTO E 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Demonstrada pela prova dos 

autos que a cobrança de valores bem acima da média da unidade 

consumidora, quanto às faturas com vencimento nos meses de junho, 

julho e agosto, em momento imediatamente posterior à colocação de poste 

de luz pela concessionária, decorreu de falha na prestação do serviço, 

tem-se por caracterizado o ato ilícito praticado, impondo a revisão das 

quantias exigidas, com a repetição do indébito em dobro, forte no artigo 

42, parágrafo único, CDC, por não se estar diante de hipótese de erro 

justificável, e a condenação da ré em danos morais, os quais decorrem in 

re ipsa, apresentando-se ajustado à hipótese o quantum indenizatório 

arbitrado pelo juízo de 1.º grau. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

REDUÇÃO. DESCABIMENTO. É caso de manutenção da verba honorária 

arbitrada pela sentença, tendo em vista que ajustado o seu montante a 

remunerar condignamente o trabalho desempenhado pela Defensoria 

Pública, adotado percentual médio entre o mínimo e o máximo, incidindo 

sobre o valor da condenação atualizado, tudo de acordo com o disposto 

no artigo 85, § 2º, CPC/15. (Apelação Cível Nº 70080002918, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José 

Abreu Lima da Rosa, Julgado em 18/12/2018). Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial 

formulado, e o faço para: 1 – DETERMINAR que a Reclamada proceda à 

readequação das faturas referentes aos meses compreendidos entre 08, 

09 10 e 11/2019, de acordo com a média dos seis meses anteriores a 

emissão destas, 2 – CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais experimentados 

de forma injusta, devendo o valor ora estabelecido ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais 

a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 25528762. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009921-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA MAGALHAES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1006791-21.2019.8.11.0001 Reclamante: 

AUREA MAGALHAES DA CRUZ Reclamado: BANCO DO BRASIL S.A. 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 
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entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. A nova sistemática processual trouxe como norma 

fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da 

Lei Processual que dispõe: Art. 4º. As partes têm o direito de obter em 

prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 

No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. 

Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for 

favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos 

termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que 

orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia 

processual, dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas 

pela ré. Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo 

demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das 

questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia 

do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se 

em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não 

tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo 

ao julgamento do mérito. A Reclamante pleiteia indenização por danos 

morais em razão da existência de restrição de seu nome em cadastro de 

proteção ao crédito promovida pelo Reclamado, ao argumento de que não 

possui nenhum débito com o banco. Por sua vez, o Reclamado sustenta 

que a Reclamante firmou contrato de prestação de serviços com o banco, 

e, em razão do inadimplemento de suas obrigações seus dados foram 

inclusos no cadastro de proteção ao crédito. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamado se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 

juntada de proposta/contrato de adesão a produtos e serviços pessoa 

física, extrato de conta corrente, comprovante de empréstimo realizado 

diretamente pela reclamante em terminal eletrônico. Denota-se que a 

assinatura acostada no contrato trazido pelo Reclamado é visivelmente 

idêntica a exarada aos documentos colacionados na petição inicial, sendo 

desnecessária, portanto, a realização de perícia. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA 

AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014)”. Por último, não trouxe a Reclamante 

nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento das obrigações 

firmadas com o Reclamado, aliado ao fato de que ocultou tais informações 

em sua petição inicial. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não 

havendo que se falar em inscrição indevida. Corroborando: “RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES RECONHECIDA. AUTORA NÃO SE 

DESINCUMBIU DE COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU 

PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJRS – Recurso Cível 

n. 71007637671, Terceira Turma Recursal Cível, turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 24/05/2018, Publicado em 

29/05/2018)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

Reclamante. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. DIANI DE MORAES Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017567-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO DAL ROVERE COLOMBARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (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):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1017567-80.2019.8.11.0001 Reclamante: DIEGO FERNANDO 

DAL ROVERE COLOMBARI Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido 

de designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpre destacar 

que de acordo com o art. 370 do CPC cabe ao magistrado determinar de 

oficio ou a requerimento das partes as provas necessárias ao julgamento 

do mérito, estando, ainda, autorizado a indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Afasto a preliminar de coisa julgada, uma vez 

que no processo nº 8025338-87.2019.811.0001 não havia pedido de 

indenização por dano moral, e portanto, não há que se falar em discussão 

dos mesmos fatos e objetos já julgado em outra ação. Do mesmo modo, 

rejeito a preliminar de incompetência arguida pela Reclamada, tendo em 

vista que os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar 

um juízo de convicção, não havendo necessidade de produção de outros 

tipos de prova, como a pericial. Passo ao exame do mérito. O Reclamante 

alega ser usuário dos serviços da Reclamada, e que recebeu uma fatura 

de recuperação de consumo no valor de R$ R$ 33.923,81, a qual 

discordou e ingressou com uma ação declaratória de inexistência de 

débito, sendo julgada procedente e confirmada pelo acórdão. Na presente 

ação, requer indenização por danos morais em razão da cobrança da 

fatura supracitada, uma vez que foi acusado de furto, sem ter direito ao 

contraditório. A reclamada, em sua defesa, impugna as alegações 

realizadas pelo Autor na inicial, pugnando pela improcedência da ação. No 

caso, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à parte reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito. Pois bem. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamante requer a 

indenização da cobrança realizada pela empresa, por débito já declarado 

indevido, alegando para tanto que foi acusado de furto, contudo, o fato da 

empresa cobrar do consumidor débito relativo à recuperação de consumo, 

ainda que indevido, não lhe imputa a prática de acusação de furto. 

Registro ainda que, em razão da cobrança do débito relativo a 

recuperação de consumo, não houve pagamento deste, nem a suspensão 

do serviço, tampouco a inscrição do nome em cadastro de proteção ao 

crédito. Isto posto, entendo que o pedido de indenização por dano moral 

não merece procedência, porquanto a presente ação trata de mera 

cobrança a maior, e como dito, não tendo ocorrido o pagamento da fatura 

impugnada, nem a suspensão do fornecimento do serviço, tampouco a 

inserção do nome do Reclamante em órgãos de proteção ao crédito, não 

sendo a mera cobrança capaz de gerar danos de ordem moral. Neste 

sentido: “CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. 

BASE DE CÁLCULO DOS ÚLTIMOS SEIS MESES. DANO MORAL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE 

CONTRATANTE. (...) 3. A cobrança expressa na fatura de água e esgoto 

em montante excessivo, embora possa trazer à parte grande desconforto, 

e, de fato, o traz, tal dissabor não ofende quaisquer dos direitos da 

personalidade, motivo pelo qual incabível condenação por danos morais. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF – ACP: 

20140110948456, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 

03/02/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

26/02/2016. Pág.: 130”. Da mesma forma, indefiro o pedido de litigância de 

má-fé formulado pela reclamada, tendo em vista que não restou 
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comprovada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da presente ação. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018251-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-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):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1018251-05.2019.8.11.0001 Reclamante: ELIANDRO SOARES 

DA SILVA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia o 

Reclamante indenização por danos morais em face da inserção de seu 

nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, por 

débito no valor de R$ 525,03, ao argumento que a fatura referente a este 

débito, está em análise na da ouvidoria, contudo, não houve resposta, 

conforme documentos juntados nos autos, sendo portanto, indevida a 

inscrição. A Reclamada, em contestação, aduz que os atos por ela 

praticados são providos de presunção de legalidade, veracidade e 

legitimidade, e que in casu, não há ato ilícito a ser indenizado, pugnando 

pela improcedência da ação. No caso vertente, tratando-se de relação de 

consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois 

bem, da análise do processo e dos documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia (CPC, art. 373, II), de comprovar a legalidade da inscrição 

realizada, antes da resposta administrativa. Registra-se que, a empresa 

não combateu as alegações contidas na inicial, de que a fatura que 

originou a inscrição impugnada esta suspensa diante da reclamação, e 

que a empresa até o momento não deu resposta. Logo, resta demonstrada 

a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada, ao inscrever os 

dados da parte Autora no cadastro de proteção ao crédito por débito 

suspenso até a resposta da reclamação. Assim, resta demonstrada a 

falha na prestação de serviço por parte da Reclamada ao inscrever os 

dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, devendo 

reparar os danos a ele causados, pois estes sem duvida ultrapassam a 

barreira do mero aborrecimento. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE 

BALCÃO. EXTRAVIO DO CARTÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. 

CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM ÓRGÃO DE 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO 

COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. (...) (TJ-RS – 

Recurso Cível: 71007492192, RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Data de Julgamento: 18/04/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: 23/04/2018)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante por danos morais 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE 31411a partir desta decisão e acrescido 

de juros legais a partir do evento danoso (Sum. 54 do STJ). MANTENHO A 

LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 26499435. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012723-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1012723-87.2019.8.11.0001 Reclamante: 

SANDRA DOS SANTOS VIANA Reclamada: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, 

ao teor do art. 355, I do CPC. A nova sistemática processual trouxe como 

norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 

4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4º. As partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: 

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a 

decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios 

basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, 

celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões 

preliminares arguidas pela ré. Portanto, quanto ao exame da preliminar 

suscitada pelo demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se 

o exame das questões prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio 

da primazia do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a 

doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível 

dizer que não tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). 

Passo à análise do mérito. A Reclamante alega na petição inicial: - que era 

titular de plano controle no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa 

centavos), contudo, a reclamada passou a cobrar valores diversos do 

contratado e solicitou o cancelamento do contrato; - que após cancelar o 

serviço a Reclamada inscreveu seus dados indevidamente no cadastro de 

proteção ao crédito por débito de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais), o 

qual não reconhece, pois foi gerado após o cancelamento do contrato, 

não possuindo nenhum débito com a empresa. A Reclamada, em defesa, 

afirma que a Reclamante é titular de plano controle denominado “VIVO 

CONTROLE GIGA PASS”, o qual estava habilitado na linha móvel 

65-99998-6788, e, em razão do inadimplemento das obrigações assumidas 

pela Reclamante teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao 

crédito, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos 

morais. Anoto, num primeiro momento, que a Reclamante assiste o direito à 

inversão do ônus da prova, na medida em que, além de se tratar de uma 

relação de consumo, encontra-se ele em situação de inferioridade frente à 

Reclamada, notadamente nos aspectos técnico e probatório. Em 

contrapartida, cediço que cabe a Reclamante comprovar o mínimo 

necessário do direito que alega ter, ou seja, no presente caso cabia 

comprovar que solicitou o cancelamento da linha telefônica junto a 

Reclamada, ainda que o referido pedido foi feito antes da emissão das 

faturas ora discutida nos autos. Contudo, conforme se observa dos 
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documentos encartados no primeiro evento, o Reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força do art. 373, I, 

do CPC, em que pese à inversão do ônus da prova, já mencionado. 

Destaca-se que tais informações, de fato comprovariam, ainda que 

minimamente, a sua intenção de encerrar suas relações com a empresa, 

resultando tal providência, pois, no desencargo do ônus probatório que lhe 

competia, conforme disposto no art. 373, I, do CPC. Ademais, a 

Reclamante não apresentou os comprovantes de pagamento das faturas 

até a data em que teria solicitado o cancelamento, a fim de demonstrar que 

não estava inadimplente com suas obrigações com a Reclamada. 

Oportuno reprisar, que a Reclamante não informou a data em que o pedido 

de cancelamento teria sido realizado, e, portanto, não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia (art. 373, I do CPC). Sendo assim, não há 

como se formar um juízo de convicção acerca da efetiva falha na 

prestação de serviço da Reclamada e do dano, diante da escassez de 

provas no processo. Diante disso, não há que se falar em cobrança 

indevida da fatura em comento, uma vez que não restou provado o pedido 

de cancelamento do contrato, restando demonstrada a legalidade da 

inscrição de seus dados no cadastro de proteção ao crédito. Desta feita, 

verifica-se ser incabível a reparação por danos morais, eis que ausente à 

demonstração de nexo de causalidade entre os fatos alegados na inicial e 

a os atos da Reclamada. Indefiro o pedido de condenação em litigância de 

má-fé formulado pela Reclamada, tendo em vista que não restaram 

preenchidos os requisitos constantes nos incisos do art. 80 do CPC. 

Quanto ao pedido contraposto formulado pelo Reclamado, tenho-o por 

procedente, a fim de condenar a Reclamante ao pagamento do valor 

negativado, eis que comprovada a relação jurídica entre as partes. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na inicial, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA 

MÁ-FÉ FORMULADA PELA RECLAMADA. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA RECLAMADA E O FAÇO 

PARA: CONDENAR a Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada 

da fatura no valor de R$ 121,00 (cento e vinte um reais) devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a 

partir do vencimento da fatura. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013918-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARJORY SILVA MENEZES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1013918-10.2019.8.11.0001 Reclamante: MARJORY SILVA 

MENEZES SOUZA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo à 

análise do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais, 

alegando que a Reclamada suspendeu o fornecimento de energia de sua 

residência indevidamente em 04/2019, sob argumento da inadimplência da 

fatura 02/2019, contudo, esta já havia sido adimplida. A Reclamada, em 

defesa, diferentemente do que alega a Autora, informa que a suspensão 

do fornecimento foi devida e se deu em no dia do corte, ou seja, em 

18/03/2019, pelo inadimplemento da fatura de janeiro/2019, com 

vencimento em 16/02/2018, a qual somente foi quitada em 18/03/2019, 

data da suspensão. A Reclamante não apresentou impugnação. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Pois bem. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, (art. 373, I do CPC), 

tendo em vista que não comprovou que estava adimplente no momento do 

corte de energia realizado em sua residência, o que afastaria a legalidade 

da suspensão, uma vez que, como verificado nos documentos anexado 

nos autos, adimpliu a fatura 01/2019 somente em 18/03/2019, ou seja, no 

mesmo dia da suspensão. Destaco que a Reclamante, quitou a fatura 

01/2019 com vencimento em 16/02/2019 somente em 18/03/2019, ou seja, 

no dia que ocorreu o corte, e ainda, com 32(trinta e dois) dias de atraso, 

assumindo o risco de sua displicência. Neste sentido: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA. ATRASOS REITERADOS NO PAGAMENTO 

DAS FATURAS. NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS DO CORTE. DANO MORAL. 

INOCORRÊNCIA. 1. Não é abusiva a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica que ocorreu no mesmo dia do pagamento da fatura de 

energia elétrica em atraso. Não se afigura razoável exigir da 

concessionária a imediata obtenção da informação de quitação pelo 

agente arrecadador e o repasse, igualmente imediato, com a contraordem 

de suspensão do fornecimento de energia elétrica, aos seus prepostos. 2. 

Apelação improvida. (TJ-PE - APL: 3775048 PE, Relator: Fábio Eugênio 

Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 10/06/2015, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 08/07/2015)”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na inicial, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

direito em substituição
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1016886-13.2019.8.11.0001 Reclamante: DANIEL HUGO DE 

RESENDE Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo à análise do mérito. O Reclamante 

alega na petição inicial: - que é usuário dos serviços da Reclamada 

através da unidade consumidora nº 6/2196633-8, e que a empresa 

suspendeu o fornecimento de energia elétrica de sua residência, em razão 

de débitos inadimplidos, - que assim em 05/11/2019 renegociou os débitos, 

e a energia foi restabelecida, contudo, no dia 10/11/2019 foi novamente 

cortada. O Reclamante peticionou na mov. 26303892, informando 

descumprimento da liminar, e que a empresa só restabeleceu no dia 

18/11/2019, alegando inadequação técnica e obrigando a adquirir um 

padrão, sendo que, a empresa quando restabeleceu o serviço utilizou o 

seu padrão, e, portanto, realizando um gasto necessário, motivo qual 
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requer o ressarcimento deste. A Reclamada, em defesa, aduz que a 

unidade consumidora objeto da ação estava desligada desde 12/2017, e 

quando o autor solicitou a religação, em vistoria foi constatado a 

necessidade de adequação, em razão das deficiências técnicas 

encontradas, e informou o consumidor, pugnando pela improcedência da 

ação. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão 

do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem, em que pese às 

alegações contidas na defesa, a Reclamada não comprovou a existência 

de nenhuma inadequação técnica na unidade consumidora do Reclamante, 

tampouco que tenha notificado este desta inadequação, e quais medidas 

deveriam ser tomadas. Portanto, tem-se que a Reclamada não se 

desincumbindo do ônus probatório que lhe competia art. 373, II do CPC, 

uma vez que não comprovou a existência de fato extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito do Reclamante. Isto posto, apesar da empresa alegar 

inadequação técnica, não juntou nenhum laudo técnico constatando e 

confirmando supostos defeitos técnicos no imóvel do Autor, sendo certo 

que as telas sistêmicas apresentadas juntamente com a defesa não são 

hábeis a comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única, 

produzida unilateralmente, e de fácil manipulação. Diante disso, tenho que 

houve falha na prestação de serviço por parte da Reclamada, consistente 

no fato de não ter atendido a solicitação do restabelecimento de energia 

elétrica da Unidade Consumidora da autora, após o pagamento de débito, 

devendo a mesma ser condenada ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao Reclamante. Corroborando: “Ementa: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. 

OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). II. Na 

hipótese fática, a interrupção do fornecimento da energia elétrica na 

propriedade da demandante é fato incontroverso nos autos, reconhecido 

pela própria concessionária-ré. Nessa linha, a parte autora menciona que 

postulou a substituição de sua caixa de ligação de energia, tendo a 

demandada solicitado diversas exigências, as quais foram devidamente 

atendidas. Contudo, alega a demandante que foi suspenso o fornecimento 

de energia elétrica, ainda que estivesse com os pagamentos em dia. III. De 

outro lado, a demandada sustenta a inadequação técnica encontrada no 

local, o que acarretou na suspensão do fornecimento de energia elétrica. 

No entanto, a demandada não realizou nenhuma prova de que a unidade 

consumidora não apresentava as... adequações técnicas necessárias, 

ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, de forma a afastar 

a sua responsabilidade pela interrupção no fornecimento de energia 

elétrica. (...)(Apelação Cível Nº 70074703802, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado 

em 30/08/2017). (Data de Julgamento: 30/08/2017 _Publicação: Diário da 

Justiça do dia 08/09/2017)”. Do mesmo modo, entendo pela parcial 

procedência do pedido de dano material, uma vez que a empresa não 

comprovou a inadequação técnica alegada, e condicionou o 

restabelecimento do serviço à aquisição de um novo padrão, o qual foi 

feito, no valor de R$ 579,00, conforme nota fiscal, contudo, não 

comprovado o dispêndio de R$ 50,00 a titulo de mão de obra, rejeito este 

pedido. Por fim, registro que diante da noticia do descumprimento da liminar 

deferida no ID. 26162850, aplico a multa de no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, para compelir a Reclamada a: 

CONDENAR a Reclamada a ressarcir a título de dano material o 

Reclamante, o valor de R$ 579,00 (quinhentos e setenta e nove reais), 

devendo tal valor ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir do desembolso, CONDENAR a 

Reclamada a indenizar ao Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 

26162850, E APLICO À MULTA ATINENTE POR DESCUMPRIMENTO DE 

LIMINAR, NO MONTANTE DE R$ 1.000,00 (mil reais). Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523,§1, do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de direito em substituição
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Processo nº 1016662-75.2019.8.11.0001 Reclamante: RONAN RIBEIRO DA 

SILVA Reclamadas: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. GOL LINHAS AEREAS S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela Primeira Reclamada, CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., uma vez que, incumbe à 

mesma escolher bem seus parceiros comerciais, ademais, a 

responsabilidade do intermediário decorre da disponibilização do serviço 

veiculado, assim como, é ela quem recebe os pagamentos, passando a 

imagem de que garantiria o negócio realizado. Isto posto, verifica-se a 

responsabilidade objetiva, em virtude da relação de consumo existente e 

do risco da atividade desenvolvida, em consonância com os artigos 7º, 

parágrafo único e art. 25, §1º, do CDC, restando, deste modo, configurada 

a responsabilidade solidária. Corroborando: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. 

ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. LEGITIMIDADE DA RE CVC PARA 

FIGURAR NO PÓLO PASSIVO POR SER INTEGRANTE DA CADEIA DE 

FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSISTÊNCIA 

INSUFICIENTE AOS PASSAGEIROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DOS AUTORES 

PROVIDO. RECURSO DA RE CVC DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 

71009199282, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 04-02-2020). A 

Segunda Reclamada, GOL LINHAS AEREAS S.A., arguiu preliminar de 

conexão, sob o argumento do processo nº 1016664-45.2019.8.11.0001, 

possuir a mesma causa de pedir e pedidos, tratando-se da mesma ação, 

contudo, deixo de acolher uma vez que se trata de partes autoras 

diversas. Passo ao exame do mérito. O Reclamante alega na petição 

inicial: - que adquiriu da primeira Reclamada um pacote de viagem 

(passagem e hotel), com destino à Porto Seguro/BA, e a saída para o dia 

24/09/2019 às 06hrs10min, com conexão em Brasília, chegando ao destino 

final às 11hrs15min, - que no voo indo à Porto Seguro/BA, o comandante 

desistiu de aterrissar, e sem nenhuma justificativa alterou a rota para o 

aeroporto de Salvador, - que a Ré direcionou os passageiros para uma 

sala de espera, no horário de almoço, por uma hora, e não prestaram 

nenhuma assistência, - que o reacomodou para outro voo, e o manteve 

com os demais passageiros presos dentro da aeronave durante 

04hrs30min, sem água, sem comida e sem ar condicionado, - que chegou 

ao destino final às 19hrs00min, com um atraso de 07hrs45min do voo 

contratado, motivo qual requer, indenização por dano moral. Em sua 

defesa, as Reclamadas impugnam as alegações do Reclamante, e a 

Segunda Ré aduz que os fatos alegados na inicial ocorreram em razão da 

condição meteorológica em Porto Seguro e que reacomodou o 

passageiro/autor em um voo mais próximo. Pugnam pela improcedência da 

ação. O caso em exame é de relação de consumo, impõe a inversão do 

ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, a fim de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe às Reclamadas provarem 
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a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de 

serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois 

bem, analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se 

que é incontroverso que houve problemas no voo contratado inicialmente, 

acarretando em um atraso de 07hrs45 para chegar ao destino final. 

Registro inclusive, que uma das alegações contidas na inicial, foi de que o 

Reclamante e demais passageiros, ficaram “presos” por mais de 

04hrs00min dentro do avião, sem água, comida e ar condicionado, fato 

esse não impugnado. Isto posto, as Reclamadas não se desincumbiram do 

ônus probatório que lhes cabiam, a teor do art. 373, II, CPC, eis que não 

juntaram nos autos nenhum documento hábil a demonstrar a ausência de 

suas reponsabilidades no caso em tela, deixando inclusive de comprovar 

a suposta condição meteorológica que impossibilitou o pouso do voo, 

tampouco comprovaram que ofereceram assistência ao Reclamante. A 

situação emanada do processo configura, à toda evidência, 

desconsideração para com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu 

equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a condenação por danos 

morais. Trata-se, no caso, de relação de consumo, da qual restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que foi 

submetido por culpa da empresa Reclamada, sendo, sem sombra de 

dúvida, passível de indenização. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ALTERAÇÃO UNILATERAL NO 

VOO DE RETORNO. LONGA ESPERA NOS AEROPORTOS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO INCÔMODO OU DISSABOR. 

PRECEDENTES. (Apelação Cível Nº 70079120879, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 

17/10/2018)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR as 

Reclamadas a indenizarem solidariamente a Reclamante pelos danos 

morais sofridos, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual deverá ser 

devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de 

juros legais a partir da citação. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

direito em substituição
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JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1016920-85.2019.8.11.0001 Reclamante: LUIS HENRIQUE 

PINTO Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. A Reclamante alega na petição inicial que possui relação 

jurídica com a Reclamada através da UC 6/1373691-3, e que discorda dos 

valores cobrados nas faturas 12/2018 a 11/2019, uma vez que a sua 

média é de 700 a 800 kWh/mês. Informa para tanto que, em 2013 

divorciou-se, mas sua ex-cônjuge continuou a morar no imóvel, se 

mudando apenas em 07/2017, e que o imóvel permaneceu com baixo 

consumo, contudo em 12/2018 aumentou não condizendo com a realidade, 

uma vez que reside sozinho, e assim, pleiteando a retificação das faturas 

impugnadas. A Reclamada, em defesa, informou que o autor não juntou 

qualquer prova para afastar as cobranças impugnadas, e que segundo 

documentos da unidade consumidora objeto da lide, comprovam a 

regularidade nos valores apurados nas faturas, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem. Analisados os argumentos das partes e 

diante das provas acostadas ao processo e das divergências dos fatos 

alegados pelas mesmas, não há como afirmar se existe ou não 

irregularidade na aferição do consumo das faturas objeto da lide, que 

perfaz um período de um ano, entre a fatura 12/2018 a 11/2019. Sendo 

assim, entendo que somente com a realização de perícia técnica no 

medidor e a vistoria in loco podem confirmar se há ou não irregularidade 

na medição registradas nas faturas objeto da ação, o que retira a 

competência do Juizado Especial para processar e julgar este processo. 

A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos Juizados 

Especiais para processar e julgar, tão-somente, causas cíveis de menor 

complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, 

extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação;” Forçoso reconhecer que somente a prova pericial 

técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os 

elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função 

jurisdicional no caso em análise. Portanto, o reconhecimento da 

complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os 

preceitos constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a 

comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. 

Corroborando: “RECORRENTE: CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE 

ÁGUAS E ESGOTOS RECORRIDO: IARA DA FONSECA BARBOSA PEREZ 

VOTO EMENTA NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95: CEDAE - 

ESGOTO - SÃO GONÇALO - USUÁRIO QUE ATÉ SETEMBRO/2012 NÃO 

ERA COBRADO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTO E QUE A 

PARTIR DE OUTUBRO/2012 PASSOU A SER COBRADO - 

INCONFORMIDADE - IMPUGNAÇÃO À FATURA VENCIDA EM 19/06/2013 

(FLS. 16) QUE SE AFIRMA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO PRETENSÃO 

DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUANTO À COBRANÇA DE ESGOTO, 

REFATURAMENTO DA CONTA DE JUNHO/2013 E DANO MORAL - 

SENTENÇA A DETERMINAR O REFATURAMENTO PELA MÉDIA DA CONTA 

DE JUNHO/2013 E A DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE 

ESGOTO RECURSO DO CONCESSIONÁRIO - RAZÕES DE DECIDIR 

PRELIMINAR - RÉU QUE PUGNA POR PERÍCIA TÉCNICA VISANDO 

COMPROVAR QUE O IMÓVEL DO USUÁRIO FOI LIGADO À REDE 

COLETORA DE ESGOTO, DAÍ SENDO JUSTIFICÁVEL A COBRANÇA DA 

TARIFA DE ESGOTO CONTROVÉRSIA TÉCNICA A JUSTIFICAR A 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, SOB PENA DE CERCEAMENTO DO 

DIREITO DE DEFESA DO DEMANDADO - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS - PROVIMENTO AO RECURSO. V O T O Nos termos da 

fundamentação contida na ementa supra, voto pelo conhecimento e 

provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito, 

devendo eventual renovação da ação tramitar perante Vara Cível. Rio de 

Janeiro, 13 de janeiro de 2014. JOÃO LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA 

JUIZ RELATOR PODER JUDICIÁRIO 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL 1 

P r o c e s s o  n º  0 0 4 0 1 7 9 - 0 8 . 2 0 1 3 . 8 . 1 9 . 0 0 0 4  ( T J - R J  -  R I : 

00401790820138190004 RJ 0040179-08.2013.8.19.0004, Relator: JOAO 

LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA, Quarta Turma Recursal, Data de 

Publicação: 27/03/2014 17:37).” Desta forma, sobressai a incompetência 

do Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o feito, sem 

resolução de mérito, ante a complexidade da causa. Diante do exposto, 

OPINO pelo reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da 

causa, e, em consequência, deve o feito ser EXTINTO sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. 

REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 26182953. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 
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estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019051-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SOARES DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA DOS SANTOS REIS OAB - MT25053/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1019051-33.2019.8.11.0001 Reclamante: MARTA SOARES 

DA SILVA MOURA Reclamada: Aguas Cuiabá S/A SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, 

passo à análise do mérito. A Reclamante alega, na petição inicial que a 

Reclamada está condicionando a troca de titularidade da matricula 

350808-0 para o seu nome, ao pagamento de débitos anteriores em nome 

de terceiro, e assim, não concordando, está no imóvel, mas sem o serviço 

de água há cerca de 4 meses. A Reclamada, em sua defesa, alega que a 

reclamante foi orientada quanto à documentação necessária para a 

transferência dos débitos pendentes anteriores, mas que esta não o fez, 

motivo qual ocorreu a recusa da empresa à troca, outrossim, que a 

Reclamante tem ciência da existência de débitos pendentes na matricula 

em questão. Pugna pela improcedência da ação. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Pois bem. Em análise aos documentos anexos verifica-se que 

a Ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II 

do CPC), e não comprovou suas alegações, uma vez que não comprovou 

que a autora deixou de lhe entregar os documentos solicitados para a 

troca da titularidade, os quais pudessem acarretar na negativa da troca, 

conforme mencionado em defesa, por outro lado, a Autora se desincumbiu 

do ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I, e informou ter solicitado o 

restabelecimento do serviço e troca da titularidade, além de áudios, que 

sequer foi impugnado pela empresa. Registro ainda que, é incontroverso 

que os débitos impugnados são de terceiro, conforme documentos 

anexados nos autos, deste modo, entendo como ilegal a recusa em 

transferir a titularidade da matricula a Requerente, bem como recusa na 

religação do fornecimento do serviço essencial, por débitos de terceiros. 

Logo, tenho que a Reclamada não pode cobrar a Reclamante por débitos 

decorrentes de serviços utilizados por terceiro, tendo em vista que os 

débitos relativos a consumo de energia têm caráter pessoal e não caráter 

real. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. PROVA DA POSSE DO IMÓVEL POSTERIOMENTE A ORIGEM 

DOS DEBITOS. FATURAS EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER 

PERSONAM. INDEVIDA A IMPOSIÇAO DE PAGAMENTO AO NOVO 

USUÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. O autor comprovou 

nos autos ter tomado posse do imóvel posteriormente aos débitos 

constituídos por terceiro, que ocupou o imóvel em período pretérito, 

consoante se observa pela prova oral e documental. Assim, indevida a 

exigência de pagamento de débito pretérito, em nome de terceiro, como 

condição para a troca de titularidade e restabelecimento da energia, na 

medida em que a natureza da obrigação é propter personam, ou seja, 

pessoal. Inteligência do art. 128, § 1°, da Resolução ANEEL n° 414/2010. 

Devolução do valor pago que deve se dar na forma simples, uma vez que 

se afigura, na espécie, engano justificável da concessionária. Inteligência 

do art. 42 § único do CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71005522768, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 

08/07/2015)”. No que tange aos danos morais, entendo que restaram 

caracterizados, eis que a Autora fora submetida a transtornos e 

dissabores decorrentes dos atos da Reclamada que ultrapassam o mero 

aborrecimento. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERCEIRO INADIMPLENTE. 

OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005106893, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 29/07/2015)”. Ante o exposto, pois, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial e o faço para: 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

Reclamante, a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros 

legais a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 

26708304. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do 

NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo 

Torres Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016472-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BARTOLINA DA ROSA OAB - MT24762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1016472-15.2019.8.11.0001 Reclamante: DEBORA 

BARTOLINA DA ROSA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Alega a Reclamante na petição 

inicial que recebeu da Reclamada uma fatura no valor de R$ 15.323,09 

(quinze mil, trezentos e vinte e três reais e nove centavos), referente a um 

desvio de energia elétrica, a qual discorda. A Reclamada, em defesa, 

alega que a fatura supracitada foi gerada em decorrência da constatação 

de irregularidade registrada no medidor de energia elétrica através de 

vistoria técnica realizada em 1175217-7, conforme Termo de Ocorrência, 

comprovada através de registro fotográfico, e, portanto, legítima a multa 

aplicada em consonância com a legislação setorial vigente. Analisados os 

argumentos das partes, tenho que diante das provas acostadas ao 

processo e das divergências dos fatos alegados pelas mesmas não há 

como afirmar se o medidor da Reclamante estava realmente irregular, 

levando à conclusão de que somente a realização de perícia técnica 

poderá confirmar a existência de irregularidade no registro de consumo de 

energia, o que retira a competência do Juizado Especial para processar e 

julgar este processo. Registro inclusive, que a irregularidade alegada pela 

empresa Ré, supostamente se refere aos períodos de 06/2016 a 05/2019, 

sendo assim, necessário uma perícia para apurar suposta irregularidade. 

De fato, a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que 

deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se 

tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação 

legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre 

eles a competência do Juízo. A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a 

competência dos Juizados Especiais para processar e julgar, 

tão-somente, causas cíveis de menor complexidade. De acordo com o 

inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o procedimento instituído 

por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” Forçoso 
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reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades 

da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção 

necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em 

análise. Portanto, o reconhecimento da complexidade da matéria é medida 

que se impõe, a fim de salvaguardar os preceitos constitucionalmente 

previstos, antes de oportunizar a comprovação de causa impeditiva, 

extintiva ou modificativa do pleito inicial. Corroborando: “REPARAÇÃO DE 

DANOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA 

IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. PEDIDO ANTERIOR ONDE 

FOI DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM 

RAZÃO DA COMPLEXIDADE, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA PERICIAL. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESISTÊNCIA PARCIAL NO 

CURSO DA AÇÃO, REMANESCENDO O PEDIDO DE DANO MORAL. 

INVIABILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Tendo a autora 

anteriormente ajuizado ação onde foi constatada a necessidade de perícia 

técnica, o que é incompatível com o rito do Juizado Especial, não poderia 

renovar este mesmo pedido e, tampouco, desistir de parte dele no curso 

do processo, a fim de manter o processo no JEC. Situação em que a 

ilegalidade ou não da suspensão do fornecimento e o conseqüente dano 

moral deve ser apreciado conjuntamente com o pedido de desconstituição 

do débito. (Recurso Cível Nº 71002152619, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 26/05/2010)”. Desta forma, sobressai à incompetência do 

Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o feito, sem 

resolução de mérito, ante a complexidade da causa. Diante do exposto, 

OPINO pelo reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da 

causa, e, em consequência, deve o feito ser EXTINTO sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Manuella Cardozo Torres 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de direito em substituição

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014169-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

Processo nº 1014169-28.2019.8.11.0001 Reclamante: KEROLAYNE 

CRISTINA FREITAS VAES Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS S E N T E N 

Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida Reclamada, uma vez 

que compete a empresa aérea reclamada, a manter a consumidora 

informada sobre eventuais mudanças nos voos por ela contratado. Passo 

ao exame do mérito. A Reclamante alega na petição inicial: - que adquiriu 

da empresa reclamada passagens aéreas, para viagem no dia 14/10/2019 

com destino a Belo Horizonte, saindo às 10hrs e chegando às 16hrs55min, 

- que tinha compromisso em Belo Horizonte no dia 14/10/2019 às 18hrs, - 

que a Re alterou o horário do voo, sem prévio aviso, acarretando na perda 

do seu compromisso, uma vez que o voo saiu às 17hrs05min e chegou no 

destino às 20hrs05min, - que não recebeu nenhuma assistência da 

empresa, motivo qual requer indenização por danos morais. Em sua 

defesa, a Reclamada sustenta que a alteração voo inicialmente contratado 

pela Reclamante e a remarcação para outro voo se deu em razão de 

alteração de malha aérea, outrossim, que a mudança acarretou em atraso 

dentro das 04 horas permitidas pela ANAC. Pugnando a improcedência da 

ação. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão 

do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Pois bem. Ocorre que, analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifica-se que é incontroverso a alteração 

do voo inicialmente contratado pela Autora, bem como esta se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do 

CPC, e comprovou que em razão dessa alteração, sem aviso prévio, 

perdeu o compromisso na cidade de Belo Horizonte. Por outro lado, a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor 

do art. 373, II, CPC, eis que não juntou nos autos nenhum documento hábil 

a demonstrar a veracidade das suas alegações atinentes à ocorrência de 

alteração na malha aérea, tampouco, trouxe provas que pudessem eximir 

sua responsabilidade no evento. Registro inclusive que, a Reclamada 

sequer prestou assistência à Reclamante, a qual deveria, em casos de 

voo atrasas por mais de duas horas, conforme art. 27, da Resolução 

400/2016 da ANAC, do mesmo modo que sequer informou com 

antecedência a autora da alteração realizada, motivo qual entendo pela 

procedência da ação. Isto posto, a situação emanada do processo 

configura, à toda evidência, desconsideração para com a pessoa do 

consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a 

embasar a condenação por danos morais, principalmente no que tange ao 

compromisso inadiável. Trata-se, no caso, de relação de consumo, da qual 

restou caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente 

desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo 

fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, a situação vivenciada pela Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que 

foram submetidos por culpa da empresa Reclamada, sendo, sem sombra 

de dúvida, passível de indenização. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser 

devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de 

juros legais a partir da citação. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Manuella Cardozo Torres Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

direito em substituição

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

AUTOS N. 0043905-55.2012.811.0001

EXEQÜENTE(S): ELIA MARCIA ANDRADE TEIXEIRA , Endereço: Rua BOM 

JESUS DE CUIABA ,307 ,JARDIM SANTA MARIA ,CUIABÁ -MT -BRASIL 

,77043655

EXECUTADO(A,S): COMIBRAS LITORAL COM SERV.LTDA, end: Avenida 

Anchieta ,661, ,Jardim Esplanada ,SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -SP -BRASIL 

,12242280

DANIEL CARRARA, end: Avenida Avenida Anchieta ,661 ,Jardim 

Esplanada ,SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -SP -BRASIL ,12242280

LUIZ CLÁUDIO VIDAL DE ARAÚJO, end: Avenida ANTONIO BORGES ,290 

,MATA DA PRAIA ,VITÓRIA -ES -BRASIL ,29065250

CITANDO(A,S): LUIZ CLÁUDIO VIDAL DE ARAÚJO, end: Avenida 
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ANTONIO BORGES ,290 ,MATA DA PRAIA ,VITÓRIA -ES -BRASIL 

,29065250

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/10/2012

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para se manifestar e requerer o que entender pertinente, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão: " Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença formado 

entre as partes acima indicadas. A parte exequente requer a citação via 

edital da parte executada LUIZ CLÁUDIO VIDAL DE ARAÚJO. No caso, 

ante o cotejo dos autos, defiro a citação por edital, nos termos do 

enunciado 37 do Fonaje. Às providências."

Cuiabá, 14 de Fevereiro de 2020

Dayne Fátima Barbosa Couto Abalen Leite

Gestora Judiciária-Assinado Digitalmente

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

AUTOS N. 8025660-10.2019.811.0001

 EXEQÜENTE(S): Marcos Aurélio da Costa / RG: 738768 SSP/MT / 

CPF-CNPJ: 569.994.291-20, Endereço: Logradouro: AVENIDA GENERAL 

MELLO nº 3212, Complemento: SALA 02 Bairro: JARDIM CALIFORNIA, 

CUIABÁ País: BRASIL CEP: 78.070-300

EXECUTADO(A,S): RAFAELA FERREIRA LEITE / RG: 8127665 SSP/MT / 

CPF-CNPJ: 018.381.921-74, Endereço: Logradouro: RUA 25 nº573, 

Complemento: QUADRA 53 Bairro: JARDIM UNIAO, CUIABÁ País: BRASIL 

CEP: 78.055-860

CITANDO(A,S): RAFAELA FERREIRA LEITE / RG: 8127665 SSP/MT / 

CPF-CNPJ: 018.381.921-74, Endereço: Logradouro: RUA 25 nº573, 

Complemento: QUADRA 53 Bairro: JARDIM UNIAO, CUIABÁ País: BRASIL, 

CEP: 78.055-860

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/04/2019

VALOR DO DÉBITO: R$ 940,08 (NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E 

OITO CENTAVOS).

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, paraefetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, sob pena de haver penhora 

(art.53 da Lei 9.099/95), pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Decisão: " Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução formada entre as 

partes acima indicadas.A parte exequente requer a citação via edital da 

parte executada.No caso, ante a certidão do Sr. Oficial de Justiça 

colacionada aos autos no evento 23 onde narra que a genitora da parte 

executada informada que a promovida se encontra em alguma fazenda do 

Estado de Goiás, defiro a citação por edital, nos termos do enunciado 37 

do Fonaje."

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009327-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI ESCANDIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009327-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALDECI 

ESCANDIANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009329-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009329-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELISVALDO MENDES RAMOS POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009334-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009334-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELISVALDO MENDES RAMOS POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009336-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA RODRIGUES FONSECA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009336-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

EDUARDA RODRIGUES FONSECA DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CLAITON LUIZ PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009362-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1009362-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:W. M. COMERCIO 

DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 
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S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009363-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA SIQUEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009363-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILUCIA 

SIQUEIRA DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009367-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LETICIA COSTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009367-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA LETICIA 

COSTA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009379-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES DE QUEIROZ AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009379-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCONDES DE 

QUEIROZ AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009387-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009387-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATHALIA PIRES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

NATURA COSMÉTICOS S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009407-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES MARTINS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009407-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAMIRES 

MARTINS LEAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009413-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCINEIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009413-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAUCINEIA DA 

SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009427-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DA ROSA ALBUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009427-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZABEL CRISTINA 

DA ROSA ALBUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009428-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICNILSON DA COSTA LANA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009428-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICNILSON DA 

COSTA LANA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR UGO 

SOUSA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009432-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009432-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAUDICEIA 

MARIA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009442-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE VINICIUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009442-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE VINICIUS 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009445-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA VISORAMA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009445-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OTICA 

VISORAMA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ANA MARIA PEREIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009450-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARINILDO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009450-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARINILDO 

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013270-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CONCEICAO HONORATO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE TEIXEIRA DE JESUS OAB - MT25951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008676-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008676-36.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDIRA DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A parte autora alega que o 

demandado está gerando cobranças indevidas em sua folha de 
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pagamento, assevera que não contratou esse empréstimo consignável. 

Requer, em tutela de urgência, que a requerida se abstenha de realizar 

novos descontos em seu holerite. Analisando os autos, constata-se a 

impossibilidade de apreciar, neste momento o pedido da requerente, já que 

deixou de juntar ao feito comprovante de endereço totalmente legível e 

atualizado. Ressalta-se que o documento é imprescindível para a 

apreciação do pedido de urgência. Assim, INTIME-SE a parte Autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, aportando ao feito o 

documento citado acima, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, concluso para apreciação do pedido de 

tutela de urgência. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008518-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008518-78.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELITA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAIS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A parte autora alega que tem uma conta fácil 

com a requerida, assevera que não está conseguindo receber seus 

proventos em sua conta, devido a um bloqueio que afirma ser indevido, 

ressalta ainda que procurou a requerida para regularizar a questão, porém 

até o momento ainda consta o bloqueio. Requer, em tutela de urgência, que 

a requerida desbloqueei sua conta fácil agência nº 2363-9 e conta nº 

58.094-5. Analisando os autos, constata-se a impossibilidade de apreciar, 

neste momento o pedido da requerente, já que deixou de juntar ao feito o 

comprovante de endereço totalmente legível e atualizado como conta de 

água, luz ou telefone, bem como extrato bancário dos últimos 3 (três) 

meses detalhado na integra da sua referida conta. Ressalta-se que o 

documento é imprescindível para a apreciação do pedido de urgência. 

Assim, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, aportando ao feito o documento citado acima, sob pena 

de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para apreciação do pedido de tutela de urgência. Às 

providências. Cuiabá, data registrada no sistema. JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009459-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009459-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISAQUE DE 

CARVALHO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015250-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015250-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado nos moldes do artigo 355, I, do CPC. O reclamante pleiteia 

indenização por danos morais ao argumento de que o reclamado vem 

descontando indevidamente de sua folha de pagamento valores relativo a 

faturas de cartão de crédito, pleiteia que seja declarado nulo o contrato de 

empréstimo firmado, bem como reduzida as taxas de juros aplicadas. 

Requer indenização pela ausência de informação, bem como requer a 

juntada do contrato por ele assinado. O reclamado, em contestação, 

afirma que a reclamante firmou contrato de adesão de cartão de crédito, 

sendo devidos os descontos, inexistindo ato ilícito, alega que o contrato 

firmado entre as partes não padece de vício, que o reclamante utilizou-se 

do cartão e ante tal fato pugna pela improcedência da presente demanda. 

Por se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência 

do consumidor, onde o reclamado está mais apto a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Inicialmente, tenho que não 

pode prosperar a pretensão do reclamante de reconhecimento de 

cobrança indevida dos valores descontados em sua folha de pagamento 

pelo reclamado, pois não demonstrada à alegada fraude ou vício de 

consentimento. O demandante afirma que não utilizou o cartão da 

reclamada, no entanto o contrato juntado nos autos demonstra que tinha 

ciência do tipo de empréstimo que estava realizando, ou seja, a relação 

entre as partes restou caracterizada. Corroborando: "EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO 

REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – 

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – CONTRATO 

DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO 

DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO 

DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – 

ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE 

TED – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA 

BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL 

SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a 

demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte 

impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras 

para pagamento das custas processuais. Rejeita-se a preliminar de 

ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente 

aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, 

conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95. Em se tratando de 

prova essencialmente documental, desnecessária a produção de prova 

oral. 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. Não há se 

confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação. O 

magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para 

expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara 

quanto aos motivos que formaram sua convicção, ainda mais quando a 

própria inicial é contraditória ao narrar os fatos. Outrossim, é pacífico o 

entendimento de que o magistrado não é obrigado a enfrentar um a um os 

argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha com clareza 

os fundamentos utilizados para a formação de sua convicção. O contrato 

faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, 

mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com 

entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao 

direito de informação quando o contrato é expresso quanto ao produto 

contratado, cujas letras estão em posição de destaque. Havendo a 

comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o 
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qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito 

, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito 

de informação, ainda mais quando houve recebimento dos valores em 

conta, conforme TED juntado, cuja conta não fora impugnada. Havendo 

provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com 

autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe 

alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no 

exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos 

do artigo 188, I, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(N.U 1002007-11.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 

11/12/2019)" Vislumbro o comportamento contraditório do reclamante, que 

se insurge quanto à espécie de contrato firmado, pois posteriormente à 

celebração percebeu que não era aquilo que pretendia. Com efeito, a 

prática de oferecer empréstimo consignado ao consumidor por meio da 

rubrica de cartão de crédito, denota a inequívoca vantagem para o 

fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são muito 

superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante 

consignação em folha de pagamento. Contudo, constata-se pelos 

documentos apresentados pelo autor, que os descontos vêm ocorrendo 

desde 2010 tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2019, 

nove anos após. Aplica-se ao caso a máxima do “venire contra factum 

proprium non potest” (vedação ao comportamento contraditório), segundo 

a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio 

contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que desconhecia 

a modalidade de empréstimo contratado. Com efeito, analisando o caso, 

vislumbro a presença dos elementos caracterizadores do comportamento 

contraditório, quais sejam: comportamento, geração de expectativa, 

investimento na expectativa gerada e comportamento contraditório. 

Ninguém pode comportar-se contra as próprias atitudes, e, se assim 

ocorrer, estar-se-á violando o princípio da boa-fé processual. Vale frisar 

que o Código de Defesa do Consumidor positivou o princípio da boa-fé 

como uma regra de conduta nas relações de consumo, sendo 

caracterizada como um dever de agir respeitando os padrões de 

honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a confiança da 

outra parte. Desta feita, caberia ao autor requerer revisão contratual para 

apurar o saldo do mútuo e assim verificar se o que fora pago já é 

suficiente para quitar o contrato, mas não postular o cancelamento deste, 

porquanto não há elementos capazes de macular a relação jurídica 

firmada entre as partes. Aliás, oportuno destacar que a presente ação 

não se mostra viável para tal intento caso fosse, pois haveria 

necessidade de recálculo de taxas e demais encargos contratuais, o que 

dá à ação a natureza de revisional, exigindo a realização de cálculos mais 

complexos, e, por consequência, incompatível com o procedimento dos 

Juizados Especiais Cíveis. Portanto, o provimento jurisdicional no caso 

está adstrito, não somente ao pedido formulado pela parte autora na inicial, 

mas também à causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, 

adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos 

narrados na petição inicial. Sob esse enfoque, a improcedência é medida 

que se impõe, pois apesar do modelo de contratação em questão ser 

reprovável em razão de gerar o pagamento infinito, o autor não pode 

alegar em seu favor falta de conhecimento das regras, pois usou de todas 

as facilidades contratadas. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não 

havendo que ser falar em restituição de valores e a condenação do banco 

reclamado por danos morais. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009480-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVETH CORREA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009480-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVETH CORREA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTH AIARDES POLO 

PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005066-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DUTRA DA SILVA (EXECUTADO)

SAMARA DA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005066-60.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: SAMARA DA 

SILVA DUARTE, SOLANGE DUTRA DA SILVA DESPACHO Vistos. Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima 

indicadas. Analisando os autos, constato que o exequente deixou de 

juntar o comprovante de endereço. Posto isso, em atenção aos princípios 

da celeridade e economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a 

fim de acostar ao feito o documento mencionado, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para análise da 

execução. Intime-se. Cumpra-se. JOSE ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005097-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DORILEO CALDAS MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005097-80.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM EXECUTADO: 

MARIA AUXILIADORA DORILEO CALDAS MONTEIRO DESPACHO Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes 

acima indicadas. Analisando os autos, constato que o exequente deixou 

de juntar o comprovante de endereço. Posto isso, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processuais, determino a INTIMAÇÃO 

da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição 

inicial, a fim de acostar ao feito o documento mencionado, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

análise da execução. Intime-se. Cumpra-se. JOSE ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005104-72.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DORILEO CALDAS MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005104-72.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM EXECUTADO: 

MARIA AUXILIADORA DORILEO CALDAS MONTEIRO DESPACHO Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes 

acima indicadas. Analisando os autos, constato que o exequente deixou 

de juntar o comprovante de endereço. Posto isso, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processuais, determino a INTIMAÇÃO 

da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição 

inicial, a fim de acostar ao feito o documento mencionado, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

análise da execução. Intime-se. Cumpra-se. JOSE ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005192-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA NONATA MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005192-13.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA EXECUTADO: 

RAIMUNDA NONATA MARQUES DA SILVA Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 

829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), 

dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Inocorrendo 

o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, 

voltem conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, 

designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, 

intime-se o Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JOSE ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005354-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE APARECIDA MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005354-08.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: IRENE 

APARECIDA MARTINS DA SILVA Vistos. Trata-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Analisando os 

autos, constato que o exequente deixou de juntar o comprovante de 

endereço. Posto isso, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito o 

documento mencionado, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para análise da execução. 

Intime-se. Cumpra-se. JOSE ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005369-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE ALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)

EWANIA APARECIDA CARVALHO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005369-74.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: EWANIA 

APARECIDA CARVALHO DE SIQUEIRA, ADELAIDE ALVES DE CARVALHO 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado 

pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que o 

exequente deixou de juntar o comprovante de endereço. Posto isso, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, determino a 

INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito o documento 

mencionado, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para análise da execução. Intime-se. 

Cumpra-se. JOSE ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009487-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009487-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDCARLOS 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: CENTRAIS ELETRICAS DE 

RONDONIA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009040-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ROSA GONCALVES DA CUNHA (EXECUTADO)

NILDO ALEXANDRE DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009040-08.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES 

EXECUTADO: LUZIA ROSA GONCALVES DA CUNHA, NILDO ALEXANDRE 

DA CUNHA Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formado pelas partes acima indicadas. Cite-se a parte Executada, por 

Carta AR, com as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o 
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pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Inocorrendo o pagamento e não havendo 

indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora 

online. Após a realização da penhora, designe-se audiência de 

conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, intime-se o 

Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 

(cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, arquivam-se 

os autos. Expeça-se o necessário. JOSE ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008987-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO AUGUSTO CHAGAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008987-27.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES 

EXECUTADO: BRUNO AUGUSTO CHAGAS DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima 

indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as advertências 

do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). 

Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora 

nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 

53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime-se o Exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JOSE 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008619-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RIBEIRO DE AMORIM (EXECUTADO)

ALESSANDRA BEATRIZ DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008619-18.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B EXECUTADO: 

JOAO RIBEIRO DE AMORIM, ALESSANDRA BEATRIZ DA SILVA AMORIM 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado 

pelas partes acima indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, 

com as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da Lei 9.099/95). Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime-se o Exequente para promover a 

indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, arquivam-se os autos. Expeça-se o 

necessário. JOSE ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008177-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ROSA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008177-52.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CAROLINA RODRIGUES EXECUTADO: ANTONIA ROSA DE 

AMORIM Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

formado pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que 

o exequente deixou de juntar o comprovante de endereço. Posto isso, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, determino a 

INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito o documento 

mencionado, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para análise da execução. Intime-se. 

Cumpra-se. JOSE ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008153-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI RAIMUNDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008153-24.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO 

EXECUTADO: AMAURI RAIMUNDO DA SILVA Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 

829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), 

dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Inocorrendo 

o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, 

voltem conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, 

designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, 

intime-se o Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JOSE ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007929-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL FORTALEZA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007929-86.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: RAUL 

FORTALEZA NETO Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, 

constato que o exequente deixou de juntar o comprovante de endereço e 

a qualificação tributária. Posto isso, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a 

fim de acostar ao feito o documento mencionado, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 
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com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para análise da 

execução. Intime-se. Cumpra-se. JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007870-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL VALE DAS PALMEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYANNE PAULA DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

JORGE ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007870-98.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL VALE DAS PALMEIRAS EXECUTADO: 

LAYANNE PAULA DIAS DOS SANTOS, JORGE ARAUJO COSTA Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes 

acima indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as 

advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 

9.099/95). Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à 

penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime-se o Exequente para promover a 

indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, arquivam-se os autos. Expeça-se o 

necessário. JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007793-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STENIO RODRIGO RICCI (EXECUTADO)

JULIANA CARAMORI DALLASTRA RICCI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007793-89.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VILLA JARDIM EXECUTADO: STENIO RODRIGO 

RICCI, JULIANA CARAMORI DALLASTRA RICCI Vistos. Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 

829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), 

dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Inocorrendo 

o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, 

voltem conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, 

designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, 

intime-se o Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007542-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REYDNER MANRIQUE SOUZA REIS (EXECUTADO)

LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007542-71.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: REYDNER 

MANRIQUE SOUZA REIS, LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA Vistos. Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima 

indicadas. Analisando os autos, constato que o exequente deixou de 

juntar o comprovante de endereço. Posto isso, em atenção aos princípios 

da celeridade e economia processuais, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a 

fim de acostar ao feito o documento mencionado, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para análise da 

execução. Intime-se. Cumpra-se. JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007369-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ALVARO AMORIM MAZUY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE AQUINO (EXECUTADO)

EDNA LUZIA FRANCIOLI DE AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007369-47.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NILTON ALVARO AMORIM MAZUY EXECUTADO: JOSE 

ANTONIO DE AQUINO, EDNA LUZIA FRANCIOLI DE AQUINO Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes 

acima indicadas. Analisando os autos, constato que o exequente deixou 

de juntar o comprovante de endereço. Posto isso, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processuais, determino a INTIMAÇÃO 

da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição 

inicial, a fim de acostar ao feito o documento mencionado, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 801, do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

análise da execução. Intime-se. Cumpra-se. JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006900-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006900-98.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: MRV 

PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 

829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), 

dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Inocorrendo 

o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, 

voltem conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, 

designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, 
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da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, 

intime-se o Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006731-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006731-14.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE EXECUTADO: FLORAIS 

DO VALLE INCORPORACOES LTDA Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Analisando os autos, constato que o exequente deixou de juntar a ata da 

assembleia geral constando a eleição do síndico atual. Posto isso, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, determino a 

INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a petição inicial, a fim de acostar ao feito o documento 

mencionado, sob pena de extinção, nos termos do artigo 801, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para análise da execução. Intime-se. 

Cumpra-se. JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008552-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THANNA CRISTINA BAICERE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008552-53.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B EXECUTADO: 

THANNA CRISTINA BAICERE RODRIGUES Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 

829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), 

dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Inocorrendo 

o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, 

voltem conclusos para penhora online. Após a realização da penhora, 

designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, 

intime-se o Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, 

arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008429-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA YARA DE OLIVEIRA MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008429-55.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RENATA CINTRA RASCHEJA EXECUTADO: PATRICIA YARA 

DE OLIVEIRA MELO Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. Cite-se a parte 

Executada, por Carta AR, com as advertências do artigo 829 do CPC, para 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de 

execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Inocorrendo o pagamento e 

não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para penhora online. Após a realização da penhora, designe-se audiência 

de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. O Devedor não sendo encontrado, intime-se o 

Exequente para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 

(cinco) dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, arquivam-se 

os autos. Expeça-se o necessário. JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008599-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN PATRICIA FIGUEIREDO SILVA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008599-27.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: 

ELLEN PATRICIA FIGUEIREDO SILVA DE ARRUDA Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima 

indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as advertências 

do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). 

Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora 

nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 

53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime-se o Exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008570-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALBUES PAES (EXECUTADO)

MARIA LOURDES CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008570-74.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B EXECUTADO: 

EDSON ALBUES PAES, MARIA LOURDES CAMPOS Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima 

indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as advertências 

do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). 

Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora 

nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 

53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 
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oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não sendo 

encontrado, intime-se o Exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, arquivam-se os autos. Expeça-se o necessário. JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008598-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA FERNANDES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011772-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROBERTA BISCARO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT27086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017876-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE AUXILIADORA DA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018670-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JONATHAN BRONISLAVSKI VICENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 18/12/2019 Hora: 17:15 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018670-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JONATHAN BRONISLAVSKI VICENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009549-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009549-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016396-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEVILLYN KRISTHINY SANTOS NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/01/2020 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016396-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEVILLYN KRISTHINY SANTOS NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009553-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA VISORAMA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA - MECANICA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009553-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OTICA 

VISORAMA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALITHA 

LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: JOAO FERREIRA - MECANICA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016633-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FERREIRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016633-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAURA FERREIRA MACIEL REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifestar sobre o recolhimento das custas processuais, em 

razão da condenação nos autos nº 8016789-88.2019.811.0001, sob pena 

de extinção do feito. Após, conclusos os autos. Às providências. JOSE 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008832-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE NEURIZETE DE PAULA E SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005875-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYANNE PAULA DIAS DOS SANTOS OAB - MT23221/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005875-50.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARLETE PEREIRA DIAS REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE 

EVIDÊNCIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA movida por ARLETE PEREIRA 

DIAS, em desfavor do BANCO GMAC S/A. A parte autora requer, em tutela 

de urgência, que a parte reclamada efetue a baixa de inscrição de seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. No tocante à baixa de negativação 

determino a intimação da parte autora para emendar a inicial, juntando aos 

autos o extrato atualizado do SPC/Serasa, no prazo de 15 ( quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido. Após, conclusos para apreciação 

do pedido de urgência. Às providências. JOSÉ ARIMATEA COSTA NEVES 

Juiz de direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005953-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA DE ALMEIDA ARAUJO FAVERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005953-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NOEMIA DE ALMEIDA ARAUJO FAVERI REQUERIDO: 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ACE SEGURADORA S.A., BANCO 

BRADESCO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. O autor assevera que as 

requeridas estão efetuando cobranças indevidas em sua conta corrente, 

afirma que nunca contratou os serviços. A parte autora requer em tutela 

de urgência, a suspensão das cobranças indevidas. Analisando os autos, 

constato que a parte autora deixou de aportar ao feito, os extratos 

impressos da conta corrente que ocorre as cobranças indevidas 

detalhados na integra dos últimos 3 (três) meses, bem como indicar em 

qual conta ocorre as cobranças e comprovante de endereço em seu 

nome. Ressalto que a juntada do documento é imprescindível para a 

análise do pedido de urgência. Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial os documentos citado 

acima e indicar a conta que ocorre as cobranças, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para o exame do pedido de tutela de urgência. Cuiabá, data 

registrada no sistema. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007753-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENNE DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009571-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CAMPOS MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SANTOS SILVA OAB - MT26913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009571-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDER CAMPOS 

MAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEAN CARLOS SANTOS SILVA 

POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

SANTANA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009575-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARAUJO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009575-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

PEREIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YASMINI TAVEIRA 

ABREU GRETER, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS POLO PASSIVO: 

EDSON ARAUJO DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007608-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLE MORAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

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:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 07/04/2020 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001415-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARTINS DE SOUZA E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

EUNICE MARTINS DE SOUZA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDYMILA FERREIRA SILVA OAB - MT24985/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001415-20.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: EUNICE MARTINS DE SOUZA E SILVA E CIA LTDA - ME, 

EUNICE MARTINS DE SOUZA E SILVA EXECUTADO: AGEMED SAUDE S/A 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado 

pelas partes acima indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, 

com as advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da Lei 9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. O 

Devedor não sendo encontrado, intime-se o Exequente para promover a 

indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JOSE ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020979-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020979-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de Ação 

Regressiva, movido por Araraúna Turismo Ecológico Ltda- EPP. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. JOSE 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009580-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CAMPOS MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SANTOS SILVA OAB - MT26913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)
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PROCESSO n. 1009580-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDER CAMPOS 

MAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEAN CARLOS SANTOS SILVA 

POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000081-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH QUEIROZ DO SACRAMENTO ALVES OAB - MT13865-O 

(ADVOGADO(A))

LIDIANE PEREIRA ARAKAKI OAB - RO6875 (ADVOGADO(A))

LAIS CRISTINA ARAKAKI SILVA OAB - 737.556.721-20 

(REPRESENTANTE)

MIZAEL TEIXEIRA SILVA OAB - 019.709.281-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIA DROGASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000081-25.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: MIZAEL TEIXEIRA SILVA, LAIS CRISTINA ARAKAKI 

SILVA REQUERIDO: RAIA DROGASIL S/A Vistos. Trata-se de Ação de 

indenização por dano material, movido por Mizael Teixeira Silva e Lais 

Cristina Arakaki Silva . Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. JOSE ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020976-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020976-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS DESPACHO Vistos Trata-se de Ação 

regressiva de cobrança, movido por Araraúna Turismo Ecológico - EPP . 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016117-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ NEGREIROS HOHLENWERGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAYARA DE OLIVEIRA BORGES OAB - MT22453/O (ADVOGADO(A))

GISELLE PRIMA GALVAO OAB - MT21478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PADARIA DA RUA F EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006425-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA OAB - MT7561-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007822-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017560-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 18/12/2019 Hora: 14:45 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017560-88.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008326-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI FONSECA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007836-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

PAULINO ALVES MOREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALVAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007836-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BOSCO RODRIGUES MOREIRA, PAULINO ALVES 

MOREIRA NETO REQUERIDO: GALVAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS 

EIRELI Vistos. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando 

aos autos cópia legível do comprovante de endereço, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente 

arquivamento do feito. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juíza de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008033-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FREDINANDO FERREIRA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008033-78.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FREDINANDO FERREIRA TORRES REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. INTIME-SE a parte autora para colacionar aos autos a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 

Às providências. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008741-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO TEODORO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019962-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PADILHA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DUARTE MOREIRA OAB - DF39162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019962-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS PADILHA MOREIRA REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Acolho a preliminar de retificação do 

polo passivo para constar como parte ré a empresa TAM AÉREAS S/A, 

inscrita no CNPJ sob o n°. 02.012.862/0001-60. III. MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que aquela a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Alega o Reclamante em petição inicial que adquiriu passagens aéreas 

perante a Requerida para realizar o trajeto Cuiabá para São José do Rio 

Preto, com conexão em Congonhas/São Paulo, com saída no dia 

17/10/2019 e retornando no dia 20/10/2019. Sustenta a parte Requerente, 

que a Ré encaminhou e-mail para alterar os voos de volta, como não 

concordou com os voos oferecidos entrou em contato por diversas vezes 

para tentar solucionar o problema, e mesmo assim não conseguiu nenhum 

voo que lhe agradasse e que fosse compatível com seus compromissos. 

Alega que para tentar solucionar o problema a empresa ofereceu restituir 

os valores gastos, mas esse não era o intuito do autor. Informa que 

mesmo diante dos fatos realizou sua viagem, porém no voo de volta teve 

que ficar mais dois dias na Cidade de São Paulo, por ser o único voo 

disponível para poder retornar a sua cidade. Ante tais fatos requer a 

condenação da requerida em danos morais. A Reclamada, por sua vez, 

alega que inexiste ato ilícito, pois houve ocorrência de caso fortuito/força 

maior – mudança da malha aérea - alega que prestou toda assistência 
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necessária ao autor, bem como, informa que houve notificação prévia do 

cancelamento do voo, informa que não há elementos ensejadores de 

responsabilidade civil, ante tais fatos postula pela improcedência da 

presente demanda. Analisado o processo e as provas existentes no 

processo, verifico que o cancelamento do voo foi informado com 

antecedência ao consumidor (ID 27090371; 27090370), no entanto, 

nenhum voo oferecido pela cia aérea era compatível com as 

programações da parte autora. Em que pese ter ocorrido a notificação 

prévia a alteração do voo gerou diversos constrangimentos ao 

requerente, que por diversas vezes entrou em contato para solucionar o 

problema, e mesmo assim, a empresa não forneceu voo compatível com 

os eventos narrados e provados na exordial, como a perda de meia diária 

do hotel e eventos familiares (ID. 27090369). Mesmo não havendo solução 

para o problema o autor realizou a viagem, porém quando chegou ao 

aeroporto foi informado que não havia voo disponível para todos os 

familiares, tendo o autor que ficar em São Paulo por mais dois dias, e só 

depois retornar para sua residência. Diante disso, o Reclamante 

comprovou que foi submetido a diversas situações constrangedoras e 

vexatórias pela Reclamada em razão do descumprimento do contrato 

firmado, se desincumbindo assim do ônus que lhe competia, a teor do art. 

373, I do CPC. Cediço que o dano moral consubstancia dor subjetiva, que 

refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que 

ocorreu foi um transtorno muito além do mero aborrecimento, constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade do Reclamante. Assim, 

restou demonstrado nos autos que houve um dano capaz de romper o 

equilíbrio psicológico da parte autora, capaz de gerar o direito à 

indenização, e, por tais razões a procedência da presente demanda é 

medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo acolhimento da 

preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da ação para: 1 - 

CONDENAR a reclamada a indenizar ao reclamante, pelos danos morais 

sofridos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. 2 - Acolher a preliminar de retificação do polo 

passivo para constar como parte ré a empresa TAM AÉREAS S/A, inscrita 

no CNPJ sob o n°. 02.012.862/0001-60. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, data registrada no sistema. 

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009213-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUERINO AVELINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009213-32.2020.8.11.0001. 

AUTOR: QUERINO AVELINO DA COSTA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que o presente feito aportou no Sexto Juizado Cível e, de acordo com os 

registros do SISTEMA PJE, já houve outro processo ajuizado 

anteriormente, que tramita perante o Oitavo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá sob o nº 1005106-42.2020.8.11.0001. Verifica-se, pois, que os 

presentes autos cuidam do mesmo pedido, as mesmas partes e o mesmo 

objeto, tendo sido a primeira ação protocolada e distribuída anteriormente 

ao Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, o qual, por ter conhecido em 

primeira mão do pedido inicial, tornou-se prevento, nos termos do art. 59, 

do CPC. Destarte, diante das considerações e fundamento legal supra 

expendido, determino que se proceda à remessa destes autos ao Oitavo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá, com as homenagens deste juízo. 

Intime-se. Às providências legais. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009629-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO DE SALES VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009629-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDESIO DE 

SALES VAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNÉIA SILVANA 

GONÇALVES, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO POLO PASSIVO: 

Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008458-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUDE JUSTINIANO MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008458-08.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EUDE JUSTINIANO MAGALHAES REU: SOCIEDADE 

EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos extrato de negativação 

balcão impresso legível do comprovante de endereço, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente 

arquivamento do feito. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juíza de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008885-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILZES ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008885-39.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILZES ALVES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 
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arguida por necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista 

que as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção. Rejeito a preliminar de prescrição parcial arguida pela 

reclamada, tendo em vista que se trata de relação jurídica contratual, 

sendo o prazo prescricional aplicável ao presente caso 10 (dez) anos, 

conforme entendimento do STJ. III. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A reclamante alega que é 

servidora do Estado de Mato Grosso e, nesta condição, contratou com o 

Banco Réu valor a título de empréstimo consignado. Informa que já pagou 

mais que o dobro do que emprestou do Réu e esclarece, também, nunca 

ter solicitado empréstimo como compra em cartão de crédito para 

pagamento mínimo e sim empréstimo consignado. Ademais, afirma que o 

BMG não indicou o percentual de juros cobrado, do custo efetivo com e 

sem a incidência de juros, do número de parcelas, data de início e de 

término das prestações. Ante tais fatos requer a nulidade do contrato, a 

inexistência de débitos, danos materiais e morais. O reclamado, em 

contestação, afirma que a reclamante firmou contrato de adesão de cartão 

de crédito (ID.25743705), sendo devidos os descontos, inexistindo ato 

ilícito, alega que o contrato firmado entre as partes não padece de vício, 

que a reclamante utilizou-se do cartão e ante tal fato pugna pela 

improcedência da presente demanda. In casu, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante – consumidora - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova. Inicialmente, tenho que não pode prosperar a pretensão da 

reclamante de reconhecimento de cobrança indevida dos valores 

descontados em sua folha de pagamento pelo reclamado, pois não 

demonstrada à alegada fraude ou vício de consentimento. A demandante 

afirma que não utilizou o cartão da reclamada, no entanto o requerido 

juntou o contrato em que informa expressamente a modalidade de 

empréstimo consignado e cartão de crédito (ID. 25743705). Vislumbro o 

comportamento contraditório da reclamante, que se insurge quanto à 

espécie de contrato firmado, pois posteriormente à celebração percebeu 

que não era aquilo que pretendia. Com efeito, a prática de oferecer 

empréstimo consignado ao consumidor por meio da rubrica de cartão de 

crédito, denota a inequívoca vantagem para o fornecedor, uma vez que os 

juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados em 

empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. 

Aplica-se ao caso a máxima do “venire contra factum proprium non potest” 

(vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada 

pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um 

comportamento anterior, ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de 

empréstimo contratado. Com efeito, analisando o caso, vislumbro a 

presença dos elementos caracterizadores do comportamento 

contraditório, quais sejam: comportamento, geração de expectativa, 

investimento na expectativa gerada e comportamento contraditório. 

Ninguém pode comportar-se contra as próprias atitudes, e, se assim 

ocorrer, estar-se-á violando o princípio da boa-fé processual. Vale frisar 

que o Código de Defesa do Consumidor positivou o princípio da boa-fé 

como uma regra de conduta nas relações de consumo, sendo 

caracterizada como um dever de agir respeitando os padrões de 

honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a confiança da 

outra parte. Desta feita, caberia a autora requerer revisão contratual para 

apurar o saldo do mútuo e assim verificar se o que fora pago já é 

suficiente para quitar o contrato, mas não postular o cancelamento deste, 

porquanto não há elementos capazes de macular a relação jurídica 

firmada entre as partes. Aliás, oportuno destacar que a presente ação 

não se mostra viável para tal intento caso fosse, pois haveria 

necessidade de recálculo de taxas e demais encargos contratuais, o que 

dá à ação a natureza de revisional, exigindo a realização de cálculos mais 

complexos, e, por consequência, incompatível com o procedimento dos 

Juizados Especiais Cíveis. Portanto, o provimento jurisdicional no caso 

está adstrito, não somente ao pedido formulado pela parte autora na inicial, 

mas também à causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, 

adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos 

narrados na petição inicial. Sob esse enfoque, a improcedência é medida 

que se impõe, pois apesar do modelo de contratação em questão ser 

reprovável em razão de gerar o pagamento infinito, a autora não pode 

alegar em seu favor falta de conhecimento das regras, pois usou de todas 

as facilidades contratadas. Vejamos o entendimento da Turma Recursal 

sobre o tema: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA 

REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CONTRATO 

CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM 

FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A 

CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO 

BENEFÍCIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TED – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA 

TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – 

PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever 

da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições 

financeiras para pagamento das custas processuais. Rejeita-se a 

preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte 

Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da 

sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95. Em se 

tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a produção 

de prova oral. 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. Não há se 

confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação. O 

magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para 

expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara 

quanto aos motivos que formaram sua convicção, ainda mais quando a 

própria inicial é contraditória ao narrar os fatos. Outrossim, é pacífico o 

entendimento de que o magistrado não é obrigado a enfrentar um a um os 

argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha com clareza 

os fundamentos utilizados para a formação de sua convicção. O contrato 

faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, 

mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com 

entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao 

direito de informação quando o contrato é expresso quanto ao produto 

contratado, cujas letras estão em posição de destaque. Havendo a 

comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o 

qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, 

a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de 

informação, ainda mais quando houve recebimento dos valores em conta, 

conforme TED juntado, cuja conta não fora impugnada. Havendo provas 

no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização 

expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de 

ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular 

de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do 

Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1002007-11.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019). 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes, bem como ciência por parte da 

reclamante dos termos acordados, não havendo que ser falar em 

restituição de valores e a condenação do banco reclamado por danos 

morais e materiais. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela reclamante. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após 

o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

data registrada no sistema. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, data registrada no sistema. JOSE ARIMATEA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014400-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELE TAYARAH ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 
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(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009642-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUELY SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009642-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAXSUELY 

SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE 

REZENDE CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009645-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009645-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

FRANCISCA DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009666-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROEBER WILLER DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009666-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROEBER WILLER 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON JORGE BASILIO DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006857-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KETELLEN EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007621-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 07/04/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008137-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO JOSE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009535-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT 

CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: APARECIDA PEDRO DA SILVA Endereço: RUA CARLOS ALBERTO 

FEITOSA MACEDO, 226, QUADRA 35 - FONE(065)98118-7731, PARQUE 

NOVA ESPERANÇA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-540 Senhor(a) 

APARECIDA PEDRO DA SILVA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

estando os documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1009535-52.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 588,48 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia 

Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 640 de 744



ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 14:40 LOCAL DA AUDIÊNCIA: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. REQUERENTE: 

APARECIDA PEDRO DA SILVA REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Dayne Fátima Barbosa Couto Abalen Leite 

Gestora Judiciária- 6 º JEC 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. Sede do juízo e Informações: 6.º Juizado 

Especial Cível – Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Bairro: 

Bosque da Saúde- Ed Maruanã, Cuiabá/MT. CEP 78050-000. Telefone (65) 

3313-8000. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009693-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009693-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARLOS LOCK 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARLOS LOCK POLO PASSIVO: 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009480-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVETH CORREA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009706-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN HENRIQUE DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009706-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELVIN 

HENRIQUE DA SILVA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MURILO CASTANON LEOBET, FABIO DIAS FERREIRA POLO PASSIVO: 

CMR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015879-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KELVIN ADEMIR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015879-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KELVIN ADEMIR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009735-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JESUS BISPO FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)
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PROCESSO n. 1009735-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONALDO 

JESUS BISPO FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL 

COSTA PARRIAO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009736-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA VISORAMA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CAVALCANTE TAQUES DOS REIS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009736-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OTICA 

VISORAMA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALITHA 

LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: LAURA CAVALCANTE TAQUES DOS 

REIS - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3246 Nr: 4-16.1996.811.0060

 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: Joana da Silva Ferreira.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welesley Perreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

Antonio Rogério Assunção da Costa Stéfan - OAB:7030, Maria 

Auxiliadora Vilela Silva - OAB:10020, Monica Catarina Perri Siqueira 

- OAB:4.279, Raimundo Caetano da Silva - OAB:6324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO VICTOR 

ARAUJO DE AMORIM, para devolução dos autos nº 4-16.1996.811.0060, 

Protocolo 3246, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

SANTANA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001386-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA REQUERIDO: SANTANA 

ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME, BANCO PAN Vistos. Trata-se 

de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais. O autor alega o descumprimento da tutela de urgência 

deferida no (ID 28348912), visto que a reclamada até o presente momento 

não suspendeu a cobrança em sua folha de pagamento em relação ao 

contrato em discussão. Compulsando os autos, constato que a pretensão 

do autor merece prosperar, uma vez que já foi concedida a medida de 

urgência no (ID 28348912), determinando que o requerido abstenha-se de 

realizar a cobrança referente ao contrato, objeto da lide. Resta salientar 

que a concessão do pedido de urgência foi concedida em relação ao 

contrato em discussão, ou seja, o pedido de tutela de urgência concedido 

no (ID 28348912), abrange somente o contrato mencionado. Diante do 

exposto, DEFIRO O PEDIDO e determino que o requerido cumpra a decisão 

no (ID 28348912), no prazo de 05 (cinco) dias, conforme a decisão 

mencionada acima, sob pena de majoração da multa por descumprimento. 

Às providências. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006425-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA OAB - MT7561-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006425-45.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS CAMARGO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS POR RESTRIÇÃO INDEVIDA E PEDIDO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA. A parte autora alega que o demandado inseriu seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente, afirma que realizou acordo 

com a requerida em relação aos débitos em discussão, e efetuou o 

pagamento. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da restrição dos 

órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constata-se que a pretensão provisória merece guarida, visto que a parte 

requerente nega que haja débito em atraso com a requerida, ressalta 

ainda que realizou acordo em relação aos débitos em discussão, e 

efetuou o pagamento (ID 29347116). Ademais, não é razoável manter a 

restrição por dívida em discussão. O perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação decorre da manutenção da restrição, em tese, ilegítima, 

haja vista que impede a parte autora de realizar negociações no comércio. 

Não há risco de irreversibilidade. Quanto ao pedido de inversão do ônus 

da prova, trata-se de relação de consumo que atraí a incidência do artigo 

6º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, no inciso VIII, os 

requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: 

consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. No caso, estão presentes os requisitos supramencionados o 

que viabiliza a inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos, mormente os documentos que autorizam a cobrança contestada. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a exclusão provisória da anotação restritiva em nome da parte 

autora, no prazo de 5 dias, relativo aos débitos em discussão (R$ 735,41), 

conforme documento acostado no (ID 29189371), sob pena de multa fixa 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, devendo o fornecedor juntar, no momento da 

apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as partes ou outro 

documento que legitime a cobrança contestada. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 5 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 
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pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Cuiabá, data registrada no sistema. JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juíz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008643-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008643-46.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I EXECUTADO: 

NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima 

indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as advertências 

do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três), dias, sob pena de execução forçada (artigo 53 da Lei 9.099/95). 

Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora 

nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a realização da 

penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme determina o 

artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada 

poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O Devedor não 

sendo encontrado, intime-se o Exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção. (Artigo 53, §4º da Lei 

9.099/95). Expeça-se o necessário. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007608-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLE MORAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

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:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007608-51.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANIELLE MORAES DO NASCIMENTO REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A parte 

autora alega que o demandado está gerando cobranças indevidas em 

relação as mensalidades de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2018, 

afirma que não tem débitos em aberto com a requerida, e que realizou o 

trancamento do curso em 19/11/2018. Requer, em tutela de urgência, a 

suspensão das cobranças em relação ao débito em discussão. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. Fundamento e Decido. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constata-se que a pretensão 

provisória merece guarida, visto que a parte requerente nega que haja 

débito com a requerida. Ademais, não é razoável manter as cobranças por 

dívida em discussão (ID 29409767). Não há risco de irreversibilidade. 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, trata-se de relação de 

consumo que atraí a incidência do artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que estabelece, no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. No caso, 

estão presentes os requisitos supramencionados o que viabiliza a 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos, 

mormente os documentos que autorizam a cobrança contestada. Diante do 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a 

suspensão das cobranças em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

conforme documento acostado no (ID 29409767), sob pena de multa fixa 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, devendo o fornecedor juntar, no momento da 

apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as partes ou outro 

documento que legitime a cobrança contestada. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 5 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Cuiabá, data registrada no sistema. JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007822-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007822-42.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

A parte autora alega que seu imóvel está desocupado, deste modo ligou 

para requerida solicitando a suspensão dos serviços de energia elétrica 

protocolo nº 63283846 e 63795122, assevera que já se passou mais de 

15 (quinze) dias, e sua solicitação não foi atendida. Requer, em tutela de 

urgência, que a requerida realize o desligamento do fornecimento de 

energia elétrica no imóvel matricula nº 6/2002964-1. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. Fundamento e Decido. Inicialmente, recebo a 

emenda da petição inicial (ID. 29613612). Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constata-se que a pretensão provisória merece 

guarida, visto que a parte requerente poderá ser prejudicada, porquanto 

afirma que o imóvel está vazio, deste modo podendo gerar cobranças sem 

usufruir dos serviços, ressalto ainda que demostrou ser proprietário do 

imóvel. Não há risco de irreversibilidade. Quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova, trata-se de relação de consumo que atraí a incidência do 

artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, no inciso 

VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais 

sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. No caso, estão presentes os requisitos supramencionados o 

que viabiliza a inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

para determinar o desligamento da unidade consumidora nº 6/2002964-1, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 5 

(cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 
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conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cuiabá, data registrada no 

sistema. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008326-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI FONSECA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008326-48.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: EDNEI FONSECA DOS SANTOS TESTEMUNHA: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A parte autora alega que o demandado inseriu 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, alega que 

não tem nenhum vínculo com a requerida. Requer, em tutela de urgência, a 

exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constata-se que a pretensão provisória merece 

guarida, visto que a parte requerente nega que haja débito em atraso com 

a requerida, ressalta ainda que não tem vínculo com a requerida, conforme 

a negativação apontada no (ID 29525740). Ademais, não é razoável 

manter a restrição por dívida em discussão. O perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação decorre da manutenção da restrição, em tese, 

ilegítima, haja vista que impede a parte autora de realizar negociações no 

comércio. Não há risco de irreversibilidade. Quanto ao pedido de inversão 

do ônus da prova, trata-se de relação de consumo que atraí a incidência 

do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. No caso, estão presentes os requisitos supramencionados 

o que viabiliza a inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência 

do consumidor frente ao requerido, que possui informação específica 

sobre os fatos, mormente os documentos que autorizam a cobrança 

contestada. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar a exclusão provisória da anotação restritiva 

em nome da parte autora, no prazo de 5 dias, relativo aos débitos em 

discussão (R$ 791,79), conforme documento acostado no (ID 29525740), 

sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, devendo o fornecedor juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as 

partes ou outro documento que legitime a cobrança contestada. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 5 

(cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cuiabá, data registrada no 

sistema. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008832-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE NEURIZETE DE PAULA E SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008832-24.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCILEIDE NEURIZETE DE PAULA E SILVA BATISTA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO 

E ATENTATÓRIO A DIGNIDADE HUMANA C/C COM PEDIDO LIMINAR. O 

demandante alega que é consumidor da empresa requerida e usufrui dos 

serviços possuindo a matricula consumidora n. 385421/3. Registra que, a 

fatura abusiva é referente ao mês de fevereiro de 2020. Requer, em tutela 

de urgência, que a requerida se abstenha de suspender os serviços de 

água, bem como se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, recebo a emenda da petição inicial (ID. 28968093). 

Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte 

autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais 

sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constata-se que a 

pretensão provisória merece guarida, visto que as cobranças em litígio 

estão com valores exorbitantes (ID 29606178), o autor negou a 

regularidade dos débitos. Deste modo, verifica-se a impossibilidade de 

atribuir o ônus de provar a irregularidade das cobranças (ID 29606183). 

Não obstante as arguições elencadas, registro que não é razoável manter 

a suspensão dos serviços de energia elétrica por débito em discussão. O 

perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão do pleito ao final 

ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço essencial. Não 

há risco de irreversibilidade. Quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova, trata-se de relação de consumo que atraí a incidência do artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, no inciso VIII, os 

requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: 

consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. No caso, estão presentes os requisitos supramencionados o 

que viabiliza a inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos, mormente os documentos que autorizam a cobrança contestada. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido se abstenha de suspender os serviços de 

água na matricula nº 385421/3, bem como se abstenha de inserir o nome 

da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos 

em discussão no prazo de 48 horas. Sob pena de multa fixa no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 5 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime (m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Cuiabá, data 

registrada no sistema. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009101-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

JEAN TEILOR SOUZA AMARAL OAB - 035.340.181-17 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009101-63.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: JEAN TEILOR SOUZA AMARAL REQUERIDO: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS c/c 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A parte 

autora alega que o demandado descontou valores indevidos em sua folha 

de pagamento em relação a sua fatura do cartão de crédito, ressalta que 

já realizou a quitação total da fatura. Requer, em tutela de urgência, a 

restituição dos valores descontados indevidamente em sua folha de 

pagamento. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor não merece prosperar, porquanto a parte autora requer que a 

reclamada seja restitui os valores descontados em sua folha de 

pagamento, constato que tal medida tem caráter satisfativo, o que se 

confunde com o mérito da demanda, bem como há perigo de 

irreversibilidade da medida. Conforme preceitua o artigo 300 § 3°, 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.” 

Ressalto ainda que o requisito probabilidade do direito pressupõe a 

demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito 

capaz de ensejar o deferimento da medida, porém neste caso, só será 

demonstrado por meio do conjunto probatório, portanto será necessário 

aguardar a dilação probatória. Assim, o indeferimento do pleito é medida 

que se impõe. O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, sendo necessário aguardar a dilação probatória. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007190-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO OAB - MT22775/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007190-16.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARCIO RODRIGO PEREIRA REU: BANCO CETELEM S.A., 

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A Vistos. O autor requer, em 

liminar, a cessação de cobranças via mensagens, telefonemas via celular 

ou linha fixa pessoais e de seus familiares bem como que as reclamadas 

abstenham-se de incluir o nome do autor em cadastro de restrição ao 

crédito e, ainda, a inversão do ônus da prova. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

prosperar com relação à suposta cobrança realizada, porquanto inexiste, 

neste momento, prova robusta que comprove a irregularidade praticada 

pelos demandados uma vez que, não há nos autos a prova de que os 

números de telefones, cuja relação o autor acostou aos autos por meio de 

“prints” da tela de celular pertençam aos demandados o que impede, neste 

momento, melhor análise do caso em comento.( ID 29339085) Também não 

há como deferir o pedido para que as promovidas não efetuem 

telefonemas para os familiares do autor, mediante a argumentação supra, 

bem como diante da impossibilidade de o autor requerer direito alheio em 

nome próprio. Assim, o indeferimento do pleito quanto à abstenção de 

cobrança via telefonemas e mensagens, é medida que se impõe. Por outro 

lado, presentes os requisitos para deferimento de liminar no que se refere 

à abstenção de lançamento do nome do requerente no rol de inadimplentes 

pois o demandante nega a existência de relação jurídica. Não obstante as 

arguições elencadas, registro que não é razoável seja negativado o nome 

do autor por débito em discussão. O perigo de dano é evidente, uma vez 

que a concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se 

tratar de abalo ao crédito. No caso, requer o demandante, a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, no momento, DEFIRO 

PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA tão somente para 

que as promovidas se abstenham de negativar o nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa fixa no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

devendo a requerida comprovar a regularidade da cobrança. No mais, 

aguarde-se a realização da audiência designada nestes autos. Intimem-se. 

Às providências. JOSÉ ARIMATEA COSTA NEVES Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008582-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA ROMANA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008582-88.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LUCILA ROMANA DOS SANTOS REU: BANCO PAN VISTOS A 

parte autora requer em sede de tutela de urgência a exclusão de seu 
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nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando que não existem 

débitos junto a empresa requerida posto que a relação jurídica outrora 

existente entre as partes era na modalidade de descontos em folha de 

pagamento. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Analisando os autos, constato que a pretensão da parte 

reclamante alusiva a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, 

merece prosperar. Isso porque a parte alega que inexistem débitos logo, é 

incabível manter o nome da parte autora com restrições ante a discussão 

dos débitos.(id 29575862). Não obstante as arguições elencadas, registro 

que o deferimento dos pedidos não ocasiona qualquer prejuízo para o 

demandado, pois não exclui a cobrança. Portanto, verifico que a autora 

comprovou os requisitos legais para a concessão do pedido. A requerente 

requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que o autor é hipossuficiente em relação 

ao demandado. Ademais, o requerido possui informações técnicas sobre 

os fatos arguidos na inicial. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de 

urgência e determino que a promovida proceda a retirada da negativação 

do nome da parte reclamante no prazo de cinco dias. Fixo multa fixa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova. No mais, aguarde-se a realização 

da audiência de conciliação já designada nestes autos. Intimem-se. Às 

providências. JOSÉ ARIMATEA COSTA NEVES Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006207-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOUZA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006207-17.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSA SOUZA PAIXAO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 

MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA, na 

qual pretende o reclamante a concessão da tutela de urgência para a 

vistoria da unidade consumidora 6/355285-8 para verificação do consumo 

real. O pleito não merece acolhimento. Compulsando os autos verifico que 

a parte reclamante pretende a concessão da tutela de urgência, trazendo 

os elementos que entende necessários a comprovação de suas 

alegações. Conforme se evola dos autos, o reclamante alega que 

requereu administrativamente a vistoria de sua unidade consumidora em 

razão dos valores cobrados contudo, as tentativas foram sem êxito. Prima 

facie, ressalto que a inversão do ônus da prova não é automática, pois, 

em que pese a aplicabilidade da legislação consumerista nesse sentido, 

está depende da caracterização da hipossuficiência do consumidor e da 

necessidade de que essa regra de produção de provas seja relativizada 

no caso concreto, a serem evidenciadas oportunamente. Para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. No caso vertente, verifico que 

é prudente e recomendável postergar-se a solução do pleito formulado 

liminarmente para quando da entrega da prestação jurisdicional, após 

imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao princípio do devido 

processo legal e seus consectários. Destarte, ao analisar as alegações 

do requerente, conjugadas com os documentos encartados junto à inicial, 

não vislumbro a existência dos requisitos exigidos pela lei para o 

deferimento da tutela de urgência, consistente na prova que evidencia a 

probabilidade do direito alegado. Logo, mostrando-se necessária a dilação 

probatória do feito para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos 

no artigo 300 do CPC. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada nestes autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003136-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PAULA BARROS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003136-07.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VILMA PAULA BARROS DE ASSIS REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. O autor requer, em tutela antecipada, 

que a reclamada se abstenha de lhe enviar cobranças e de inserir seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível 

que a parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do 

CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor não merece prosperar, porquanto a parte autora 

informa que cancelou seu cartão, porém em nenhum momento informou 

que procedeu ao cancelamento da conta corrente ou de toda e qualquer 

relação jurídica com o banco réu. Constato ainda que o requisito 

probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente 

da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da 

medida, porém neste caso, só será demonstrado por meio do conjunto 

probatório, portanto será necessário aguardar a dilação probatória. 

Quanto ao pedido de abstenção de inserir o nome da parte reclamante em 

órgãos de proteção ao crédito, constato que também não merece 

prosperar uma vez inexiste neste momento comprovação da ameaça de 

restrição por cobrança indevida. Deste modo, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. O demandante requer a inversão do ônus da prova. 

Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Além disso, como mencionado, se 

trata de prova negativa, sendo ônus do credor comprovar a legalidade da 

cobrança. Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, neste 

momento sendo necessário aguardar a dilação probatória. Às 

providências. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juíza de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006805-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DADONA BATISTA OAB - MT23272-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 

LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006805-68.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELISANGELA ALVES DE MORAES REQUERIDO: 

INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 

LTDA. VISTOS A parte autora requer em sede de tutela de urgência a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando que 

efetuou compra parcelada de produtos e que ao verificar que alguns itens 

não serviriam ou forma enviados equivocadamente, houve tratativa com o 

vendedor de materiais odontológicos onde o mesmo lhe informou que no 

último boleto seria possibilitado o desconto de materiais que a autora 

devolveu para empresa reclamada. Ocorre que embora tenha feito o 

acordo acima mencionado, a empresa não efetuou o abatimento e enviou 

seu nome aos órgãos de proteção ao crédito.(Id 29270018) Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Analisando os autos, constato que a pretensão da parte 

reclamante alusiva a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, 

merece prosperar. Isso porque a parte alega que houve desacordo 

comercial logo, é incabível manter o nome da parte autora com restrições 

ante a discussão dos débitos. Não obstante as arguições elencadas, 

registro que o deferimento dos pedidos não ocasiona qualquer prejuízo 

para o demandado, pois não exclui a cobrança. Portanto, verifico que a 

autora comprovou os requisitos legais para a concessão do pedido. Diante 

do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino que a 

promovida proceda a retirada da negativação do nome da parte 

reclamante no prazo de cinco dias. Fixo multa fixa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) em caso de descumprimento. Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação já designada nestes autos. Intimem-se. Às providências. JOSÉ 

ARIMATEA COSTA NEVES Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006857-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KETELLEN EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006857-64.2020.8.11.0001. 

AUTOR: KETELLEN EVANGELISTA DOS SANTOS REU: MAGAZINE LUIZA 

S/A Vistos. A autora requer, em tutela de urgência, a entrega do paneleiro 

que se trata de parte do produto por ela adquirido, denominado Coz Mad 4 

Pcs Luiza Poliman Arena Amendoa bem como a montagem completa do 

referido móvel uma vez que houve apenas a montagem do balcão. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão da 

autora merece prosperar em parte, ou seja, apenas no que tange à 

montagem da cozinha adquirida em 10/12/2019 denominada Coz Mad 4 

Pcs Luiza Poliman Arena Amendoa, conforme comprovante anexado aos 

autos. Com efeito se verifica do comprovante de compra do id 29277140 

que a previsão de entrega seria em 20/12/2019 contudo a autora afirma 

que retirou o produto na loja em 18/12/2019. Alega que quando o montador 

chegou em sua casa constatou que faltava peças, contudo, não fez a 

devida prova desta alegação. Portanto, constato que comprovou em parte 

a probabilidade do direito elencado na inicial. O perigo de dano irreparável 

ou de difícil de reparação, uma vez que comprovou que comprou o 

referido produto, porém até o momento não houve a montagem do mesmo. 

Assim, a concessão parcial do pleito, ou seja, a determinação da 

montagem do produto adquirido, é medida que se impõe. Diante do 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em 

razão da presença dos requisitos legais. INTIME-SE o requerido para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar a montagem do produto Coz Mad 4 Pcs 

Luiza Poliman Arena Amendoa, conforme descrito na nota fiscal. Fixo 

multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de 

descumprimento. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada nestes autos. Às providências. JOSÉ ARIMATEA 

COSTA NEVES Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006445-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006445-36.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARCIA DO ESPIRITO SANTO REU: VIVO S.A. Vistos. A parte 

autora pretende a concessão da tutela de urgência para o desbloqueio da 

linha de telefone celular móvel (65) 9913-6402 aduzindo para tanto que em 

04/02/2020 solicitou o cancelamento do plano controle e passou a utilizar o 

plano pré-pago contudo, posteriormente, não conseguiu utilizar a referida 

linha telefônica pois seu chip foi cancelado. O pleito não merece 

acolhimento. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende a concessão da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários a comprovação de suas alegações. Conforme se 

evola dos autos, o reclamante alega que seu chip foi cancelado, contudo 

se verifica que não houve a prova desse cancelamento já que consta da 

tela apresentada nos autos que o telefone se encontra bloqueado, o que 

seria direito da operadora pois, se verifica das últimas faturas acostadas 

aos autos que a fatura vencida em 10/01/2020 somente fora paga em 

04/02/2020. Prima facie, ressalto que a inversão do ônus da prova não é 

automática, pois, em que pese a aplicabilidade da legislação consumerista 

nesse sentido, está depende da caracterização da hipossuficiência do 

consumidor e da necessidade de que essa regra de produção de provas 

seja relativizada no caso concreto, a serem evidenciadas oportunamente. 

Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. No caso vertente, verifico que 

é prudente e recomendável postergar-se a solução do pleito formulado 

liminarmente para quando da entrega da prestação jurisdicional, após 

imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao princípio do devido 

processo legal e seus consectários. Destarte, ao analisar as alegações 

do requerente, conjugadas com os documentos encartados junto à inicial, 

não vislumbro a existência dos requisitos exigidos pela lei para o 

deferimento da tutela de urgência, consistente na prova que evidencia a 

probabilidade do direito alegado. Logo, mostrando-se necessária a dilação 

probatória do feito para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos 

no artigo 300 do CPC. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada nestes autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007621-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007621-50.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO ZAVAN REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A VISTOS A parte autora requer em 

sede de tutela de urgência a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, alegando que efetuou o pagamento da mensalidade 

com vencimento em setembro de 2019, contudo fora surpreendida com a 

inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito referente 

à aludida mensalidade.(Id 29407793) Para a concessão do pedido de 
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urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato que a pretensão da parte reclamante 

alusiva a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, merece 

prosperar. Isso porque a parte alega que houve pagamento da dívida e 

traz aos autos indícios de pagamento logo, é incabível manter o nome da 

parte autora com restrições ante documentos colacionados aos autos e a 

afirmação de que houve o devido pagamento. Não obstante as arguições 

elencadas, registro que o deferimento dos pedidos não ocasiona qualquer 

prejuízo para o demandado, pois não exclui a cobrança. Portanto, verifico 

que a parte autora comprovou os requisitos legais para a concessão do 

pedido. O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Além disso, como mencionado, se trata de prova negativa, sendo 

ônus do credor comprovar a legalidade da cobrança. Posto isso, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova. Diante do exposto, defiro o pedido 

de tutela de urgência e determino que a promovida proceda a retirada da 

negativação do nome da parte reclamante junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, no prazo de cinco dias. Fixo multa fixa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) em caso de descumprimento. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Às providências. JOSÉ ARIMATEA 

COSTA NEVES Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008137-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO JOSE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008137-70.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JULIO JOSE DE CAMPOS REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL Vistos. A parte autora requer em 

sede de tutela de urgência a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, alegando que mantinha relação jurídica com o banco 

réu na modalidade empréstimo consignado, contudo fora surpreendida 

com a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito 

referentes o referido contrato sem notificação prévia.(Id 29501623) O 

promovente efetuou caução no valor negativado de R$ 9.616,00 (nove mil 

seiscentos e dezesseis reais). (Id 29564598) Para a concessão do pedido 

de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato que a pretensão da parte reclamante 

alusiva a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, merece 

prosperar. Isso porque a parte alega que houve pagamento da dívida e 

traz aos autos indícios de pagamento logo, é incabível manter o nome da 

parte autora com restrições ante documentos colacionados aos autos e o 

depósito do valor da dívida negativada. Não obstante as arguições 

elencadas, registro que o deferimento dos pedidos não ocasiona qualquer 

prejuízo para o demandado, pois não exclui a cobrança. Portanto, verifico 

que a autora comprovou os requisitos legais para a concessão do pedido. 

O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise 

dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Além disso, como mencionado, se trata de prova negativa, sendo ônus do 

credor comprovar a legalidade da cobrança.Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de 

urgência e determino que a promovida proceda a retirada da negativação 

do nome da parte reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de cinco dias. Fixo multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) em caso de descumprimento. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Às providências. JOSÉ ARIMATEA 

COSTA NEVES Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008196-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAPRIATA DE SOUZA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008196-58.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL CAPRIATA DE SOUZA AZEVEDO REQUERIDO: 

ATACADAO S.A. Vistos. Pretende, o reclamante, a concessão da tutela 

de urgência para a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito aduzindo que efetuou o cancelamento do cartão junto a empresa 

requerida. O pleito não merece acolhimento. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende a concessão da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários a 

comprovação de suas alegações. Conforme se evola dos autos, o 

reclamante alega que cancelou o cartão de crédito que poderia ter 

originado a cobrança contudo, seu nome foi enviado para órgãos de 

proteção ao crédito. Prima facie, ressalto que a inversão do ônus da prova 

não é automática, pois, em que pese a aplicabilidade da legislação 

consumerista nesse sentido, está depende da caracterização da 

hipossuficiência do consumidor e da necessidade de que essa regra de 

produção de provas seja relativizada no caso concreto, a serem 

evidenciadas oportunamente. Para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. No caso vertente, verifico que é prudente e recomendável 

postergar-se a solução do pleito formulado liminarmente para quando da 

entrega da prestação jurisdicional, após imprescindível cognição 

exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus 

consectários. Destarte, ao analisar as alegações do requerente, 
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conjugadas com os documentos encartados junto à inicial, não vislumbro a 

existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela de 

urgência, consistente na prova que evidencia a probabilidade do direito 

alegado. Logo, mostrando-se necessária a dilação probatória do feito para 

melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do 

CPC. No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada nestes autos. Cuiabá, data registrada no sistema. JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009535-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009535-52.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: APARECIDA PEDRO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

requer, em tutela de urgência, que a reclamada se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade Consumidora UC 

°6/620506-6 referente a fatura com vencimento em 08/11/2019. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, pois juntou aos autos a fatura com valores acima dos valores 

usuais. Friso que, para averiguar a legalidade da cobrança do valor, é 

necessária a dilação probatória, uma vez que os documentos emitidos 

pela requerida, são unilaterais. O perigo de dano é evidente, visto que o 

indeferimento do pleito acarretará a suspensão do fornecimento de 

energia por ausência de pagamento. Deste modo, o deferimento do pedido 

é medida que se impõe. A parte demandante requer a inversão do ônus da 

prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa 

do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. No que se refere a gratuidade da justiça, 

tenho que a parte reclamante deixou de comprovar sua hipossuficiência, 

uma vez que instada a se manifestar, juntou Declaração de Imposto de 

Renda de terceiros. Assim, indefiro por ora, referido pleito. Diante do 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino que a 

reclamada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica 

na unidade Consumidora UC 6/620506-6 referente a fatura com 

vencimento em 08/11/2019. Fixo multa fixa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) no caso de descumprimento da decisão. Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, devendo o requerido demonstrar a 

regularidade do débito. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009480-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVETH CORREA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009480-04.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVETH CORREA COSTA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL 

S/A., EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A VISTOS. A parte 

autora requer em sede de tutela de urgência a exclusão de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, alegando que entabulou contrato de 

prestação de serviços educacionais com a requerida em dezembro de 

2017 contudo a turma não foi formada devido a quantidade de pessoas 

que se interessaram assim, solicitou o cancelamento da matrícula(ID 

29682007) em 16/02/2018, contudo fora surpreendida com a inscrição de 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao aludido 

contrato.(Ids 29682013, 29682015 e 29682016) Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato que a pretensão da parte reclamante 

alusiva a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, merece 

prosperar. Isso porque a parte alega que houve cancelamento de 

matrícula em curso que não iniciou e traz aos autos indícios de suas 

alegações logo, é incabível manter o nome da parte autora com restrições 

ante documentos colacionados aos autos. Não obstante as arguições 

elencadas, registro que o deferimento dos pedidos não ocasiona qualquer 

prejuízo para o demandado, pois não exclui a cobrança. Portanto, verifico 

que a autora comprovou os requisitos legais para a concessão do pedido. 

O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise 

dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Além disso, como mencionado, se trata de prova negativa, sendo ônus do 

credor comprovar a legalidade da cobrança. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de 

urgência e determino que a promovida proceda a retirada da negativação 

do nome da parte reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de cinco dias. Fixo multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) em caso de descumprimento. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Às providências. JOSÉ ARIMATEA 

COSTA NEVES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009211-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUSA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009211-62.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUSA REU: BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos. Pretende, o reclamante, a concessão da tutela de 

urgência para a suspensão de descontos realizados em seu 

contracheque aduzindo que se trata de cartão de crédito jamais utilizado. 

O pleito não merece acolhimento. Compulsando os autos verifico que a 

parte reclamante pretende a concessão da tutela de urgência, trazendo os 

elementos que entende necessários a comprovação de suas alegações. 

Conforme se evola dos autos, o reclamante alega que não solicitou cartão 

de crédito que poderia ter originado a cobrança contudo, os descontos 

vem ocorrendo em sua folha de pagamento. Prima facie, ressalto que a 

inversão do ônus da prova não é automática, pois, em que pese a 

aplicabilidade da legislação consumerista nesse sentido, está depende da 

caracterização da hipossuficiência do consumidor e da necessidade de 

que essa regra de produção de provas seja relativizada no caso 

concreto, a serem evidenciadas oportunamente. Para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. No caso vertente, verifico que é prudente e recomendável 

postergar-se a solução do pleito formulado liminarmente para quando da 

entrega da prestação jurisdicional, após imprescindível cognição 

exauriente, atendendo-se ao princípio do devido processo legal e seus 

consectários. Destarte, ao analisar as alegações do requerente, 

conjugadas com os documentos encartados junto à inicial, não vislumbro a 

existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela de 

urgência, consistente na prova que evidencia a probabilidade do direito 

alegado. Logo, mostrando-se necessária a dilação probatória do feito para 

melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do 

CPC. No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada nestes autos. Cuiabá, data registrada no sistema. JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008845-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008845-23.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LUCIANA FERREIRA SANTANA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. 

Pretende, o reclamante, a concessão da tutela de urgência para que a 

empresa ré se abstenha de efetuar a cobrança da fatura com vencimento 

em 28/02/2020 no valor de R$ 91,00 (noventa e um reais) bem como de 

inscrever o nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito. O 

pleito não merece acolhimento. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante pretende a concessão da tutela de urgência, trazendo os 

elementos que entende necessários a comprovação de suas alegações. 

Conforme se evola dos autos, a promovente alega que contratou os 

serviços da requerida em outubro de 2019, e mesmo com o hidrômetro não 

instalado a empresa requerida efetuou a cobrança do fornecimento de 

água. Prima facie, ressalto que a inversão do ônus da prova não é 

automática, pois, em que pese a aplicabilidade da legislação consumerista 

nesse sentido, está depende da caracterização da hipossuficiência do 

consumidor e da necessidade de que essa regra de produção de provas 

seja relativizada no caso concreto, a serem evidenciadas oportunamente. 

Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. No caso vertente, verifico que 

é prudente e recomendável postergar-se a solução do pleito formulado 

liminarmente para quando da entrega da prestação jurisdicional, após 

imprescindível cognição exauriente, atendendo-se ao princípio do devido 

processo legal e seus consectários. Destarte, ao analisar as alegações 

do requerente, conjugadas com os documentos encartados junto à inicial, 

não vislumbro a existência dos requisitos exigidos pela lei para o 

deferimento da tutela de urgência, consistente na prova que evidencia a 

probabilidade do direito alegado. Logo, mostrando-se necessária a dilação 

probatória do feito para melhor embasamento da demanda, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, diante da ausência dos requisitos previstos 

no artigo 300 do CPC. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada nestes autos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008617-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MARIANO LOSCHI (EXECUTADO)

ANTONIO JOSE GONCALVES LOSCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008617-48.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I EXECUTADO: 

VIVIANE MARIANO LOSCHI, ANTONIO JOSE GONCALVES LOSCHI Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes 

acima indicadas. Citem-se os Executados, por Carta AR, com as 

advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (artigo 53 da 

Lei 9.099/95). Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens 

à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme 

determina o artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que as 

partes executadas poderão oferecer embargos por escrito ou oralmente. 

Os Devedores não sendo encontrados, intime-se o Exequente para 

promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. 

(Artigo 53, §4º da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008203-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS (EXECUTADO)

LUCIANA LUCAS EVANGELISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008203-50.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO COXIPO EXECUTADO: JOSÉ ANTONIO 

IGNÁCIO FERREIRA RIBAS, LUCIANA LUCAS EVANGELISTA Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes 

acima indicadas. Citem-se os Executados, por Carta AR, com as 

advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (artigo 53 da 

Lei 9.099/95). Inocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens 

à penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme 

determina o artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que as 

partes executadas poderão oferecer embargos por escrito ou oralmente. 

Os Devedores não sendo encontrados, intime-se o Exequente para 

promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. 

(Artigo 53, §4º da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. José Arimatéa 
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Neves Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015912-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015912-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLINA DA SILVA ROSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por CAROLINA DA SILVA ROSA em face de VIVO S.A. A parte 

Reclamante alega que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e 

que foi surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição 

ao crédito por dívida que desconhece (ID 25890817). Em contestação, 

alega a Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem 

como que não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já 

que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter 

quitado o débito. Alega a parte Requerida incompetência por inexistência 

de pretensão resistida e interesse de agir, todavia, referida preliminar, 

deve ser rejeitada, visto que desnecessário o requerimento prévio na via 

administrativa para o exercício do direito constitucional de ação, tendo em 

vista o princípio ou direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, 

conforme o artigo 5º, XXXXV, da Constituição Federal. Outrossim, não há 

que ser afastado o pedido de justiça gratuita, tendo em vista que a parte 

requerida não ilidiu as provas produzidas pela parte autora. Por outro lado, 

deverá ser aplicado em favor do Autor a inversão do ônus da prova, uma 

vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada 

pelos documentos juntados com a inicial. Ressalto que o deferimento do 

pedido de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o 

julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar 

o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram 

suficientes para o julgamento do processo na fase em que se encontra. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a 

parte Ré deve ser responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese 

arguir a legitimidade da cobrança, nada comprova, quem emitiu contas a 

serem pagas e lançou o nome da parte Autora em órgãos de proteção ao 

crédito foi a Reclamada. Assim, a requerida não trouxe aos autos 

documentos que comprovem que os serviços foram prestados, como 

sustenta a Ré, apenas extrato de ligações (ID 28425363) sem assinatura 

que não provam que a parte Autora teria solicitado e usufruído do serviço. 

Portanto, tem-se que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório. 

Logo, a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe. Por 

fim, diferente do alegado pela parte autora, verifico que há negativações 

preexistentes no extrato apresentado que não estão sendo discutidas 

judicialmente (BIG LOJAS), JÁ QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE 

TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE OUTRO PROCESSO NESSE SENTIDO, 

não havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante 

da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pesem às razões expostas pela parte autora, 

é certo que possui outras negativações preexistentes, fato este que 

inviabiliza a indenização por danos morais. Neste sentido, já se manifestou 

a Segunda Turma do E. STJ em recente julgamento de Tema de Recursos 

Repetitivos (Tema 922, REsp 1386424): “A anotação indevida realizada 

por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo 

tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera 

indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido ao indivíduo 

o direito ao pedido de cancelamento da negativação.” Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio no importe de R$ R$ 392,56 (trezentos e 

noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), determinando a 

exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes 

referente à dívida discutida nos autos, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

JOSÉ ARIMATEA NEVES DA COSTA Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004139-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO AMORIM DA COSTA OAB - MT23486-O (ADVOGADO(A))

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004139-31.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO EXECUTADO: 

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA BOA ESPERANCA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE opostos 

por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PIAZZA BOA ESPERANÇA (Excipiente) em 

desfavor de MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (Excepta). Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

NÃO assiste razão à parte excipiente. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a presente exceção de pré-executividade 

foi oposta sob o fundamento de “excesso de execução”, requerendo o 

seu recebimento para que seja reconhecido o excesso de execução do 

valor cobrado em execução, em razão da divergência quanto aos valores 

apresentados. Ocorre que, de plano, verifico que os cálculos 

apresentados pela parte exequente/excepta (mov. ID 22840383) guardam 

total consonância com o que foi livremente pactuado entre as partes a 

partir do contrato de honorários advocatícios (mov. ID 22840382), 

totalizando o valor de R$ 5.314,52 (cinco mil trezentos e quatorze reais e 

cinquenta e dois centavos). Por outro lado, a alegação da 

executada/excipiente de que haveria excesso na execução em razão de 

ter se operado a compensação de valores com os supostos débitos de 

condomínio da exequente/embargada não merecem prosperar, uma vez 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 651 de 744



que, em que pese as tratativas nesse sentido ocorridas por e-mail, 

conforme demonstrado em mov. ID 24397994, tal abatimento não foi de 

fato realizado, tanto o é que a executada/embargante não apresentou 

nenhum recibo de pagamento do condomínio com os valores que aduz que 

agora devem ser compensados do débito cobrado pela exequente. Por 

fim, indefiro o pedido da exequente condenação da parte executada em 

litigante de má fé, uma vez que não vislumbro no caso os elementos 

descritos no artigo 80, CPC, mas apenas a busca por parte da executada 

da tutela jurisdicional, constitucionalmente prevista. Ante o exposto, 

REJEITO A EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE apresentada pelo 

executado, determinando o prosseguimento da execução em seus 

ulteriores termos para que seja satisfeito o crédito executado na quantia 

de R$ 5.314,52 (cinco mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e dois 

centavos). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se a executada/embargante a 

comprovar o pagamento da quantia da condenação, devidamente 

atualizada até a data do efetivo pagamento, voluntariamente no prazo de 

15 dias, sob pena de incidência da multa legal de 10%, a teor do artigo 

523, §1º, CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. Cuiabá, data registrada no sistema. JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017067-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATACHA ANTUNES GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017067-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATACHA ANTUNES GONCALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido 

de designação de audiência de instrução e julgamento. Alega a 

Reclamante NATACHA ANTUNES GONÇALVES DOS SANTOS que 

adquiriu bilhete de transporte aéreo junto à empresa requerida AZUL 

LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A referente ao trecho Cuiabá a Buenos 

Aires na data de 09.08.2019 voo 2478. Relata que ao desembarcar na 

cidade de origem verificou que suas malas não mais se encontravam no 

estado que deixará junto à empresa ré, tendo sido danificadas, sendo 

negado pela reclamada o ressarcimento dos bens, requer seja indenizada 

pelos danos materiais e morais suportados. Analisado o processo 

verifica-se que restaram incontroversos os seguintes fatos: que a 

Reclamante viajou utilizando os serviços da Reclamada e que suas 

bagagens foram danificadas (ID 26214205). Friso que a empresa ofereceu 

voucher como forma de ressarcir a parte Autora pela danificação da 

bagagem, conforme confessado na defesa. Assim, não há dúvida de que 

a danificação da bagagem ocorreu por falha na prestação dos serviços. 

Portanto, procede o pleito da autora, porquanto inegável que o dano, ainda 

que temporário, de objetos pessoais gera um sofrimento e abalo incomuns, 

configurando mais do que o mero desconforto comum do cotidiano, 

afetando o bem estar psíquico do indivíduo, motivo pelo qual merece a 

justa reparação. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. 

INDENIZAÇÃO. No caso concreto, o atraso na entrega da bagagem, em 

que pese transcorrido durante poucas horas, ensejou a configuração de 

dano moral, ante a conjunção do tempo de espera do autor pela chegada 

dos seus pertences e a negativa da ré de entregá-los no hotel em que 

hospedado o demandante, obrigando-o a retornar ao aeroporto com o 

intuito de recuperá-los. "Quantum" indenizatório fixado em R$1.500,00 (mil 

e quinhentos reais), com acréscimo de juros de mora, de 1% ao mês, 

desde a citação, e correção monetária, pelo IGP-M, desde a presente 

sessão de julgamento, na forma da Súmula n.º 362/STJ. Recurso de 

apelação provido. (Apelação Cível Nº 70068919513, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Julgado em 28/04/2016). Quanto ao pedido de danos materiais, 

deve ser julgado procedente, visto que a parte autora juntou a nota fiscal 

da bagagem adquirida no importe de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) – 

(ID 26214206). Assim, considerando os danos sofridos pela parte autora 

na esfera material e moral a procedência parcial dos pedidos é medida que 

se impõe. Diante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente 

ação para CONDENAR a Reclamada a pagar a reclamante, o valor de 

R$1.000,00 (mil reais), pelos danos morais sofridos, bem como a 

importância de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), valores estes que 

deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

JOSÉ ARIMATEA NEVES DA COSTA Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016127-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OZELINA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016127-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: OZELINA LOPES DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por OZELINA 

LOPES DA SILVA em desfavor de TIM CELULAR S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. Tendo em vista que o objeto da lide é 

matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de 

provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Retifique-se o polo passivo, conforme requerido na peça 
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contestatória a fim de constar a empresa TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 

02.421.421/0001-11. Rejeito a incompetência por inexistência de 

pretensão resistida, visto que desnecessário o requerimento prévio na via 

administrativa para o exercício do direito constitucional de ação, tendo em 

vista o princípio ou direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, 

conforme o artigo 5º, XXXXV, da Constituição Federal. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida 

(ID 25945573), porque apesar de ter sido atendida pela requerida jamais 

firmou contrato no importe que fora apontado nos órgãos creditícios. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância do dever de cautela. Assim, não 

comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Nada obstante, o dano 

moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com 

reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, 

bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é 

impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do 

art. 944 e seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 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 da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Destarte, considerando os danos sofridos pela parte 

autora na esfera moral a procedência parcial dos pedidos é medida que se 

impõe. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil 

a pretensão contida na inicial para determinar a exclusão do nome da 

parte autora do rol de mal pagadores, bem como declarar a inexistência de 

débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio no 

importe de R$741,64 (setecentos e quarenta e um reais sessenta e quatro 

centavos), e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e correção monetária 

pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista De Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei n. 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

JOSÉ ARIMATEA NEVES DA COSTA Juiz de Direito em substituição legal

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009339-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAELCO DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009339-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAELCO DE 

ALMEIDA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009343-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA BRAS TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009343-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLEIA BRAS 

TEIXEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009349-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAELCO DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009349-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAELCO DE 

ALMEIDA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009351-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR APARECIDO PORTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009351-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUNIOR 

APARECIDO PORTO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009354-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009354-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

GONCALVES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO POLO PASSIVO: REALIZA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009356-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA BRAS TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009356-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLEIA BRAS 

TEIXEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009368-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009368-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALKIRIA 

RODRIGUES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009370-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAELCO DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009370-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAELCO DE 

ALMEIDA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009371-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTIELE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009371-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUTIELE GOMES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009380-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALVES SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009380-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 
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VINICIUS ALVES SIMOES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009381-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009381-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELE 

HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009382-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009382-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONALDO 

NUNES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009403-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES MARTINS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009403-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAMIRES 

MARTINS LEAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009420-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO PEDROSO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009420-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOVELINO 

PEDROSO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO RAMOS 

VARANDA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009433-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009433-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBSON SILVA 

DANTAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ PANAZZOLO, 

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009465-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO GOMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT26572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1009465-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAZARO GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA 

DA SILVA POLO PASSIVO: DETRAN MT FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009477-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE CASTRO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1009477-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO 

HENRIQUE CASTRO FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009481-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON PEREZ BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009481-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JADERSON 

PEREZ BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009182-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA DA LUZ SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCINDA DA 

LUZ SILVA Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 57, QUADRA 43, JARDIM 

VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-790 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009182-12.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 18.671,80 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: LUCINDA 

DA LUZ SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAQUE LEVI BATISTA 

DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. CUIABÁ, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009497-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO MENDONCA OAB - MT23872/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009497-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

PEREIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA 

VALENTIN DE SOUZA, RONALDO ADRIANO MENDONCA POLO PASSIVO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009070-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DONATO 

MARTINS DE FIGUEIREDO Endereço: RUA A, 28, BLOCO B3 - APT404, 

TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-400 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009070-43.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 39.140,37 ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por Dano Material, 

Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: DONATO MARTINS DE 

FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE DA 

COSTA GARCES REQUERIDO: BANCO BMG S.A CUIABÁ, 28 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007550-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FACAIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

HOSPITAL AMECOR LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019290-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009030-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE JESUS LEAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

AUGUSTO LEAL DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO NAPOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO OAB - MT24362-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009506-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARVALHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009506-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEMIR 

CARVALHO DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008974-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR DE ARAUJO RUBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CARVALHO RIBEIRO OAB - MT25753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO APARECIDO FERNANDO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ADEVAIR DE 

ARAUJO RUBERT Endereço: RUA N, 12, qd 37, PARQUE ATALAIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78095-140 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008974-28.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.440,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de 

Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: ADEVAIR DE 

ARAUJO RUBERT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAIANY 

CARVALHO RIBEIRO REQUERIDO: BENEDITO APARECIDO FERNANDO DO 

NASCIMENTO CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009509-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009509-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERA LUCIA 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009222-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIRLEI DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FRANCIRLEI 

DA SILVA MENDES Endereço: RUA JACARANDÁ, 375, Quadra 09, Lote 

20, JARDIM IMPERIAL II, CUIABÁ - MT - CEP: 78076-005 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1009222-91.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.900,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: 

FRANCIRLEI DA SILVA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO REQUERIDO: BRDU SPE SAO MATEUS 

LTDA CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009512-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO MENDONCA OAB - MT23872/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009512-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

PEREIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA 

VALENTIN DE SOUZA, RONALDO ADRIANO MENDONCA POLO PASSIVO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018253-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BENEDITO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012834-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018584-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013103-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON JONATHA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)
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COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA CAROLINA PEREIRA OAB - SP292617 (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008775-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008258-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013746-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009701-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017202-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017080-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA APARECIDO LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012254-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY LIMA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020402-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016418-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABIGAIL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014578-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DUARTE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA OAB - MT19433/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015673-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DA SILVA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009004-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ALINE 

ARRUDA DA SILVA Endereço: RUA CORUMBÁ, s/n, (LOT JD ALÁ), 

GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78141-372 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1009004-63.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ALINE ARRUDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004605-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBER CARLOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/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))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009541-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BENEDITO BULHOES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT11257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINHO BISPO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

BANCO DAYCOVAL S/A (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1009541-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO 

BENEDITO BULHOES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA KAROLINA 

BULHOES POLO PASSIVO: CARLINHO BISPO DOS SANTOS e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002295-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIONICE PINHEIRO DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017695-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEOMAR WEISS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018412-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CANTUARIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017721-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MORAES UMEMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012704-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON CRISTIAN VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018086-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA GONCALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017433-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDERCIO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019448-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CONCEICAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014649-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DOS REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008595-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ADAO 

PEREIRA RODRIGUES Endereço: RUA: 47, CASA 25, QUADRA 209, 

PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 
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descritas. PROCESSO N. 1008595-87.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 20.687,74 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ADAO PEREIRA RODRIGUES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA CUIABÁ, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006641-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA EUDES DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017568-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA JULIA FRANCA DA SILVA CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009545-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN LOURENCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009545-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALAN 

LOURENCO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014358-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUEILE SOUSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003857-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GUIMARAES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014792-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016438-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL PINHEIRO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 
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ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014178-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014705-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANA RIBEIRO CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANA RIBEIRO CARDOZO OAB - MT9090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017910-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOINIL PADILHA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016830-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SIQUEIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020348-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA MERLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017533-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY SAAD VITAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019920-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIMAR CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009554-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DIVINO DUTRA CORREA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA 

SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-258 Senhor(a) SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, 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 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009554-58.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.133,17 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 09:40 REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE 

OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B REQUERIDO(A): JOAO DIVINO DUTRA 

CORREA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 
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justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022179-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARAYANE GAVIRAGHI MORESCO (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003595-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREONICIA DOS SANTOS AGOSTINHO (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015978-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AMARAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020373-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013000-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARLUCIA CEBALHO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019133-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACYKELLEN ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009577-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GODINHO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1009577-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILZA 

GODINHO CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON 

ROSA FERREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016592-58.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MORAES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018499-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA MARIA ZORMANN CORSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002031-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA COSTA DE OLIVEIRA (REU)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009587-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA GOMES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REU)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009587-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GRACIELA 

GOMES DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANYLO FERREIRA 

DE ALCANTARA POLO PASSIVO: DECOLAR.COM LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015236-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002204-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA NATUREZA DA SILVA PADILHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO Audiência de Conciliação INTIMANDO: 

Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA 

SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-258 CPF: 03.666.127/0001-32 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE EXEQUENTE, acima qualificada, para comparecer a Audiência 

de Conciliação 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 abaixo descritas. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 

10:10 ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação 

serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, 

Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada-BIM. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAQUELINE SILVA DE HOLLANDA Gestor de 

Secretaria 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009594-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009594-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CILENE 
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FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006280-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009595-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISY GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009595-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELOISY GOMES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003546-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON BRUNO ARAGAO (REQUERENTE)

JOSE SALUSTIANO DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

J R DA SILVA SERVICOS AUTOMOTIVOS - ME (REQUERIDO)

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020038-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008322-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CASTRO DE SOUZA PORTELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009599-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVEN FORMATURAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009599-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL ROQUE 

SAGIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL ROQUE SAGIN POLO 

PASSIVO: SEVEN FORMATURAS LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009603-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE NEVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009603-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGIANE NEVES 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA POLO PASSIVO: CLARO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009607-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE NEVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1009607-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGIANE NEVES 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA POLO PASSIVO: CLARO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003859-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO Audiência de Conciliação INTIMANDO: 

Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA 

SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-258 CPF: 03.666.127/0001-32 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE EXEQUENTE, acima qualificada, para comparecer a Audiência 

de Conciliação 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 abaixo descritas. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 

10:20 ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação 

serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, 

Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada-BIM. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAQUELINE SILVA DE HOLLANDA Gestor de 

Secretaria 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011179-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GILDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017582-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MARCIA DE CARVALHO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002474-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO LEMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO Audiência de Conciliação INTIMANDO: 

Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA 

SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-258 CPF: 03.666.127/0001-32 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE EXEQUENTE, acima qualificada, para comparecer a Audiência 

de Conciliação 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 abaixo descritas. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 

10:30 ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação 

serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, 

Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada-BIM. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAQUELINE SILVA DE HOLLANDA Gestor de 

Secretaria 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015136-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017307-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLY NUNES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018066-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PRADO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANNYELY MESSIAS DE SOUZA OAB - MT24720/O (ADVOGADO(A))

ELAINE SOUZA MOREIRA OAB - MT24758/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019490-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANEA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015634-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016717-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016179-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009633-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES PIRES ARRAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1009633-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDES 

PIRES ARRAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 
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COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009634-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FABRICIO FORTES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1009634-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEAN FABRICIO 

FORTES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON 

ROSA FERREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009639-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009639-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILCE NUNES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MORGANA KAMILA 

FREIRES DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009133-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON SILVA DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO Audiência de Conciliação INTIMANDO: 

Nome: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, 

Quadra 18, Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 

CPF: 08.890.161/0001-00 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE, acima qualificada, para comparecer a Audiência de 

Conciliação 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 abaixo descritas. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 

11:00 ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação 

serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, 

Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada-BIM. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAQUELINE SILVA DE HOLLANDA Gestor de 

Secretaria 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018970-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ALVES DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009313-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SOCORRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ROSELI SOCORRO DA SILVA Endereço: RUA U, 30, Quadra 03, 

Novo Colorado, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-000 Senhor(a) ROSELI 

SOCORRO DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 
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identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, 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 abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009313-84.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 

17:00 AUTOR: ROSELI SOCORRO DA SILVA Advogados do(a) AUTOR: 

ERICA MARTINS DA CRUZ - MT25999/O, EDSON ANTONIO CARLOS - 

MT20710-O, GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - MT25947-O 

REQUERIDO(A): INSTITUTO MACHADO PEREIRA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012954-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCA DE ALMEIDA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONNY WILLY BATISTA FARIA OAB - MT26800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009526-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DURCILENE 

PIRES DA SILVA Endereço: RUA ARNALDO DE MATOS, 177, - DE 221/222 

AO FIM, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-045 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009526-90.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 25.198,85 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: DURCILENE PIRES DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019640-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DE PAULA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA QUEIROZ CAMARA WOBETO OAB - MT18536/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO OAB - SP0070893A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018354-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca da petição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009725-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLA FERNANDES MACCARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1009725-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIELLA 

FERNANDES MACCARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELLA 

FERNANDES MACCARI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005792-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO CLEMENTINO DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO Audiência de Conciliação INTIMANDO: 

Nome: ROSIVALDO CLEMENTINO DA LUZ Endereço: RUA C, 250, Bairro 

Cidade Alta, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-579 CPF: 077.755.201-91 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, acima 

qualificada, para comparecer a Audiência de Conciliação 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 abaixo descritas. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:10 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAQUELINE SILVA DE HOLLANDA Gestor de Secretaria 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009731-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MATOS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1009731-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO MATOS 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAELÇO CAVALCANTI 

JUNIOR POLO PASSIVO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009739-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATTAN ROCHA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009739-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHONATTAN 

ROCHA COSTA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

CARLOS DE MUSIS FILHO POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33714 Nr: 1069-42.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLK Industria e Comercio de Madeiras Ltda - 

Epp, Gilvan Gomes Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA DA SILVA MORAES 

- OAB:7139

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL às fls. 

133/133-v e DETERMINO a exclusão do polo passivo de JEAN DEYVISS DE 

ASSIS SAMPAIO, com as baixas e alterações de estilo, dada a sua 

manifesta impossibilidade técnica de detectar os elementos que induzem 

ao ilícito.

Outrossim, visando dar prosseguimento ao presente procedimento, em 

consonância com a cota ministerial, determino a intimação da advogada no 

endereço indicado no rodapé da fl. 99, por todos os meios idôneos, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, informe endereço atualizado da empresa 

autora do fato.

 Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021192-36.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 671 de 744



Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

IVALCIR FRANCISCO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021192-36.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEIDIANE CRISTINA DA SILVA, 

IVALCIR FRANCISCO BATISTA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MORRO 

DA MESA CONCESSIONARIA S/A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para que junte aos autos Nota Fiscal para comprovar os danos materiais, 

no prazo de 15 dias. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000690-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA GONCALVES ANDREOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000690-65.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCIA REGINA GONCALVES 

ANDREOLA EXECUTADO: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES 

DO PL MT Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar se 

houve o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000285-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

RAFAELA FREITAS SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000285-29.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: RAFAELA FREITAS SIQUEIRA, 

FABIANO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE EXECUTADO: 

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para se manifestar se houve o cumprimento da 

obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002042-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO ABRANCHES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002042-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO DE TARSO 

ABRANCHES SOARES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar se houve 

o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001689-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001689-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIANA MACHADO DA 

SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para se manifestar se houve o cumprimento da 

obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001583-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AGUINALDO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001583-56.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SERGIO AGUINALDO NEVES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para se manifestar se houve o cumprimento da 

obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002162-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIA OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002162-04.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELIA OLIVEIRA DA 

COSTA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para se manifestar se houve o cumprimento da 

obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001582-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JOEL DE SOUZA AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001582-71.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JOEL DE SOUZA AMARAL 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para se manifestar se houve o cumprimento da 

obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009912-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ROZAO VENDRAMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1009912-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DANIEL ROZAO VENDRAMEL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para apresentar 

comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002931-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHESCA ANGELA BOGO AGUIRRE (REQUERENTE)

INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002931-46.2018.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCHESCA ANGELA BOGO 

AGUIRRE, INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTO REQUERIDO: INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar 

se houve o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002922-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SILVA (REQUERENTE)

ANELIZE GIROLDO MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002922-84.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANELIZE GIROLDO MORENO, 

ANTONIO CARLOS SILVA REQUERIDO: INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar se houve o 

cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000678-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RIBEIRO MUNHOZ BRAGA (REQUERENTE)

LEOVEGILDO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000678-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SONIA RIBEIRO MUNHOZ 

BRAGA, LEOVEGILDO GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para se manifestar se houve o cumprimento da obrigação de 

fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002916-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARIEL IATSKIU LOZANO (REQUERENTE)

LARISSA CAVALCANTE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002916-77.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LARISSA CAVALCANTE DE 

CAMPOS, NARIEL IATSKIU LOZANO REQUERIDO: INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar 

se houve o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010158-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA ZORZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1010158-53.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUDMILA ZORZETTI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 
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- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para apresentar 

comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001320-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001320-24.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEBER DIAS DE MORAES 

REQUERIDO: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar se houve o 

cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000683-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANA BRUNO NOGUEIRA BORGES RIBEIRO (REQUERENTE)

WILLIAN MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000683-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THAYANA BRUNO NOGUEIRA 

BORGES RIBEIRO, WILLIAN MONTEIRO REQUERIDO: INSTITUTO 

SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para se manifestar se houve o cumprimento da obrigação de 

fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000247-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

DEISY RENATA BOROVIEC PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000247-17.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DEISY RENATA BOROVIEC 

PINTO, CLAUDIO DE OLIVEIRA ALVES REQUERIDO: INSTITUTO 

SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para se manifestar se houve o cumprimento da obrigação de 

fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADVAILTON SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002214-63.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ADVAILTON SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial. A parte autora expressa seu desinteresse na audiência 

de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato processual 

estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o 

termo da contestação, razão pela qual só pode ser dispensada em 

hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se visualiza no 

presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa da 

audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001602-28.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DARI JARBAS DE LIMA 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. A parte autora expressa seu desinteresse 

na audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000684-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO GUSEN (REQUERENTE)

ALUA DELIBERAI SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000684-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALUA DELIBERAI SANTANA, 

PABLO GUSEN REQUERIDO: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL 

SERVIDORES DO PL MT Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se 

manifestar se houve o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009318-09.2020.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 674 de 744



Parte(s) Polo Ativo:

LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE SILVA FERREIRA OAB - MT25720/O (ADVOGADO(A))

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009318-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LISANIL DA 

CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIER SEBASTIAO DA SILVA, MANOEL CASADO JUNIOR, PAULO JOSE 

LOPES DE OLIVEIRA, CRISLAINE SILVA FERREIRA POLO PASSIVO: 

ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 27 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009333-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009333-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDILSON JOSE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI KEISY 

CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA 

LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR, MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009345-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JESUS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1009345-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODAIR JESUS DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CELSO ALVES PINHO POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009352-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERVILE HORTON DUTRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009352-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MERVILE 

HORTON DUTRA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KIMBELLI 

KEISY CAVALCANTI EUFRASIO, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO 

DELLA LÍBERA, ALE ARFUX JUNIOR, MORGANA KAMILA FREIRES DA 

SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009431-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE KOMPATSCHER OAB - MT25639/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (REQUERIDO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009431-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ASL 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDRE KOMPATSCHER POLO PASSIVO: LOCAR SANEAMENTO 

AMBIENTAL LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001223-83.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ SCHOLZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR OAB - RO5912 (ADVOGADO(A))

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA OAB - MT9025-O 

(ADVOGADO(A))

IZABELA MINEIRO MENDES OAB - RO4756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001223-83.2019.8.11.0046. REQUERENTE: EDUARDO LUIZ SCHOLZE 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO -DETRAN Vistos, etc. Trata-se de reclamação cujo escopo é 

obter a suspensão de débitos inscritos em dívida. A Resolução n° 

023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos 
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termos de seu art. 2°, a competência para “processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A 

instalação da referida vara ocorreu aos 12/12/2014, conforme fixado no 

art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de demanda 

própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002619-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE CAROLINE GUERRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Intime-se a parte ré, encaminhando, em anexo, cópia da 

sentença, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie o integral 

cumprimento da obrigação de fazer e comprove, documentalmente, nos 

autos. (art. 12. da Lei 12.153/2009).Eventual impugnação ao cumprimento 

da obrigação de fazer (art. 525, § 1° do CPC), deve ser deduzida através 

de simples petição, nestes autos.Cumprida a determinação do parágrafo 

anterior, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se sobre a satisfação da obrigação de fazer.Intime-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001883-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CRISTINE CARDOSO FURLANETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Intime-se a parte ré, encaminhando, em anexo, cópia da 

sentença, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie o integral 

cumprimento da obrigação de fazer e comprove, documentalmente, nos 

autos. (art. 12. da Lei 12.153/2009).Eventual impugnação ao cumprimento 

da obrigação de fazer (art. 525, § 1° do CPC), deve ser deduzida através 

de simples petição, nestes autos.Cumprida a determinação do parágrafo 

anterior, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se sobre a satisfação da obrigação de fazer.Intime-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009528-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIANE ROSARIA DE ARRUDA DA SILVA OAB - 016.090.481-13 

(REPRESENTANTE)

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA OAB - MT27477/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009528-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEISIANE 

ROSARIA DE ARRUDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA, DINEY LEITE DA COSTA, JOILTON 

JOSE LEITE POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504242-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JEANE VARANDA LEITE SENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Intime-se a parte exequente para que apresente a Certidão de 

Crédito original no Cartório, após o trânsito em julgado, que deverá retê-lo 

para fins de cancelamento. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039559-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDEPENDENCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCIO RISSI MACEDO OAB - GO22703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1039559-74.2019.8.11.0041 AUTOR(A): INDEPENDENCIA BOMBAS E 

PARAFUSOS EIRELI - ME REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Notifique-se o representante judicial da Fazenda Pública para que se 

manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela 

provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007748-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ASSERMAN FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005496-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 15:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009576-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYANE PENHA ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009576-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTYANE 

PENHA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEBORA LAURA 

PENHA ALMEIDA POLO PASSIVO: Estado do Mato Grosso/Procuradoria 

Geral FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000468-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANISE DOMINGAS FLANOFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004184-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FRANCISCA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Dispenso a audiência de conciliação, com amparo 

no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais.Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias.Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para sentença. Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030247-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA ALVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVEIRA JUNIOR OAB - MT22227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Os elementos dos autos não evidenciam hipótese 

de concessão da tutela provisória, porquanto não delineado o risco de 

dano de difícil ou incerta reparação, haja vista que não foi comprovada a 

nomeação imediata do cadastro de reserva, o qual a parte autora pretende 

integrar. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO, com as advertências legais, especialmente 

para apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva .Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005123-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PATRICIA GONCALVES ARRUDA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))
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MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, defere-se parcialmente o pedido de tutela 

provisória para determinar aos requeridos que, no prazo de 15 dias, 

promovam a suspensão da cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno pagos à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, 

sob pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009640-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VENINA FERREIRA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1009640-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VENINA 

FERREIRA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOA VENTURA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025322-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA SCHNEIDER MARHOLT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Allan Fontes Corrêa OAB - MT25118/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, por ora, INDEFERE-SE o pedido 

de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito 

”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006748-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - MT PREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Não há comprovação de que os descontos 

supostamente ilegítimos estejam ocorrendo de modo que indefere-se o 

pedido de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009528-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. S. C. F. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT14797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 15:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, 

com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se.Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito 

”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009691-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO MATHIAS RIBEIRO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009691-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAMIRO 

MATHIAS RIBEIRO DE QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX 

MALHEIROS DE LIMA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017064-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI SANTANA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003475-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENIRA SANTINA VENDRUSCULO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Chama-se o feito à ordem a fim de 

revogar o despacho do id. 25186425. Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009866-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA CORDOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Considerando que não houve a citação do 

requerido, cite-se com as advertências legais, especialmente para 

apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, contestar, 

no prazo de 30 (trinta) dias.Apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Kanul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012507-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA ALICE MARTINEZ DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Chama-se o feito à ordem a fim de 

revogar o despacho do id. 22894540. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001521-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001521-21.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para informar, no prazo de 5 dias, os dados relativos a conta bancária 

para restituição do valor depositado correspondente ao pagamento 

voluntário extemporâneo, sob pena de ser pago na conta já informada em 

outros processos e expeça-se o correspondente alvará de levantamento 

da importância remanescente na conta judicial. Após, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001521-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001521-21.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para informar, no prazo de 5 dias, os dados relativos a conta bancária 

para restituição do valor depositado correspondente ao pagamento 

voluntário extemporâneo, sob pena de ser pago na conta já informada em 

outros processos e expeça-se o correspondente alvará de levantamento 
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da importância remanescente na conta judicial. Após, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033665-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1033665-20.2019.8.11.0041 REQUERENTE: THOMAS JEFFERSON XAVIER 

MOREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação proposta em face do Estado de Mato Grosso, por meio da 

qual parte autora objetiva desconstituir decisão administrativa do TCE/MT. 

O pedido de tutela provisória de urgência foi formulado nos seguintes 

termos: “(...) propugna, inicialmente e inaudita altera parte, pela 

antecipação dos efeitos da tutela, isto para que se suspendam todos os 

efeitos da condenação em palco até o julgamento meritório.”. Em síntese, 

diz o autor que sofreu condenação na Corte de Contas e que 

“Encontra-se em trâmite, na Justiça Eleitoral do Estado de Mato Grosso, 

especificamente no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, 

uma Ação de Impugnação de Registro de Candidatura em desfavor do 

Requerente” . O art. 3º da Lei 12.153/2009 prevê: Art. 3º O juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Na espécie, pelo andamento processual 

acostado verifica-se que o requerente obteve junto a justiça eleitoral efeito 

suspensivo de modo que não se vislumbra risco de se aguardar o 

julgamento do mérito. De modo que indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Considerando a natureza da lide, dispenso a realização de 

sessão conciliatória. Contestação já apresentada. Intime-se a parte autora 

para impugnar, no prazo de 15 dias. Com a impugnação ou decorrido o 

prazo ao Ministério Público para manifestação, haja vista a compreensão 

expressa por Pedro Roberto Decomain (in - Revista Dialética de Direito 

Processual n. 98 – pag. 93/117 – Inelegibilidade, Rejeição de Contas e 

Ação Anulatória) no sentido de que : “(...)duas circunstâncias já 

evidenciam a larga presença de interesse público na lide, a tornar 

indispensável a participação do Ministério Público no processo. Com a 

necessidade da observância do disposto nos art. 84 e 246 do CPC, que 

consideram nulo o processo no qual a participação Ministério Público seja 

obrigatória, se este não foi intimado para dele efetivamente tomar parte.”. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003728-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BASILIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA DE NADAI WROBEL DE ARAUJO OAB - PR36097 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003728-62.2019.8.11.0041 REQUERENTE: EDUARDO BASILIO DE 

ARAUJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, deixo de exarar o 

relatório. EDUARDO BASILIO DE ARAUJO ajuizou a presente ação em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo o pagamento do 

seu salário do mês de dezembro de 2018 no valor de R$ 8.829,14 (oito mil 

oitocentos e vinte e nove reais e quatorze centavos) e do 13º salário do 

ano de 2018, que, até a data da propositura da ação, não teriam sido 

pagos, bem como pagamento da correção do salário correspondente a 

11/2018, que teria sido pago com dez dias de atraso, além do acréscimo 

dos percentuais referentes ao RGA ao seu salário (3% referente ao mês 

de 10/2018, 2% referente a 12/2018), sendo as diferenças também 

contabilizadas no 13º salário de 2018. Ao final requer a condenação do 

requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais pelos 

atrasos salariais. Sustenta que é militar vinculado ao serviço público 

desde 13/11/2000 e nunca sofreu com problemas de atraso de salário, 

contudo, alega que no ano de 2018 passou a receber seu salário com 

atraso e o ente público deixou de acrescer ao se salário os percentuais 

referentes ao RGA, o que prejudicou o cumprimento de suas obrigações 

financeiras. Citado, o requerido deixou de comparecer na audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. Contudo, deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia em face da indisponibilidade do interesse público, 

consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC. DECIDO. A parte 

requerente afirma que laborou normalmente durante 2018, juntando nestes 

autos alguns documentos comprovando o seu labor. Porém, alega que a 

parte requerida pagou o mês de 11/2018 em atraso, não pagou o salário 

de 12/2018 e o 13º salário relativo a 2018, bem como desconsiderou o 

acréscimo relativo ao RGA em 2018, almejando o pagamento dos salários 

e correções, além de danos morais. Pois bem. Compulsando os autos, se 

verifica a juntada do (1) extrato bancário da parte reclamante dos meses 

de janeiro/2019, com os seguintes dados – conta corrente 

3601-01.0876156, a qual não consta depósito identificado como salário; 

(2) fichas financeiras emitidas pela parte requerida, comprovando o 

pagamento do salário dos meses de novembro, dezembro e 13º 

salário/2018 – todos eles registram valor bruto de R$ 8.829,14; (3) 

comprovante de pagamento parcial de cartão de crédito; e (4) 

comprovante de débito junto a empresa de Planos de Saúde Agemed. 

Ocorre que “as fichas financeiras colacionadas pela Administração 

constituem-se provas legítimas para a comprovação do pagamento (...) 

Uma vez comprovado o pagamento administrativo, cabe a parte 

reclamante, a comprovação da alegação (...)” (STJ AgRg no REsp 

1011767/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

02/04/2009, DJe 04/05/2009). Assim, verifica-se que a parte reclamante 

não comprova que a referida conta bancária se encontrava vinculada ao 

recebimento de seu salário, bem como confessa que foi pago o mês de 

novembro/2018, todavia em atraso, porém não comprova o depósito na 

conta vinculada ao recebimento de salário em atraso, prevalecendo a 

validade da ficha financeira, a qual trata de comprovante de pagamento 

público. No mesmo raciocínio, se conclui que não há prova de que a parte 

reclamante apresentou problemas de ordem extrapatrimonial. Como 

autoriza o art. 375, do Código de Processo Civil, ao juiz é dado aplicar as 

regras de experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece, razão pela qual, não assiste direito a parte 

requerente, uma vez que não colacionou aos autos provas que pudessem 

invalidar o “comprovante público-ficha financeira” e atribuir o dano moral 

supostamente sofrido a pessoa jurídica de direito público. Logo, a mingua 

de prova capaz de comprovar o alegado pela parte reclamante, não há 

necessidade de diligência a ser ordenada por este Juízo, conforme 

Informativo nº 0450 - Período: 4 a 8 de outubro de 2010. Quarta Turma, 

vejamos: “O art. 130 do CPC dispõe que o juiz é o principal destinatário da 

prova e, por conseguinte, a ele cabe determinar as diligências 

necessárias para a formação do seu convencimento, não havendo 

compatibilidade com a atual processualística a restrição desse seu poder 

de iniciativa. Ao julgador não é possível suprir a deficiência probatória da 

parte, violando, assim, o princípio da imparcialidade, mas, diante da dúvida 

surgida com a prova constante dos autos, cabe-lhe aclarar os pontos 

obscuros de modo a formar adequadamente a sua convicção. 

Precedentes citados: AgRg no REsp 294.609-RJ, DJe 24/6/2010; REsp 

382.742-PR, DJ 26/4/2006, e REsp 222.445-PR, DJ 29/4/2002. REsp 

906.794-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2010”. Assim, 

incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte 

reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC, portanto cumpre que as 

demonstre através da apresentação mínima de documentos necessários 

para o julgamento de seu processo, o que não o fez, por certo rejeitam-se 

os pedidos. Em relação ao pedido de acréscimo ao salário do requerente 

os percentuais referentes ao RGA, há de se afirmar que a controvérsia da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 680 de 744



presente lide contraria jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, 

mediante a Súmula Vinculante nº 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que 

não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos 

sob o fundamento de isonomia.”. Não obstante, seja assegurada pela 

Constituição Federal a revisão geral decorrente do processo inflacionário, 

não se autoriza o direito à ação de revisão automática dos valores. 

Consoante à jurisprudência, a apreciação do Poder Judiciário deve estar 

atrelada apenas quando evidenciada diminuição nominal no valor total da 

remuneração, o que não se constata nos autos. Assim, a pretensão 

autoral é uma evidente violação ao entendimento consolidado do STF e 

impregnado de efeito vinculante (art. 103-A, da CF), porquanto “o princípio 

da divisão funcional[1] do poder impede que, estando em plena vigência o 

ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a 

estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, 

ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na 

Constituição”. Além do mais, em recente decisão exarada na sessão de 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 565089, o STF fixou a seguinte 

tese de repercussão geral: “O não encaminhamento de projeto de lei de 

revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 

X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o 

Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, 

acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. Considerando tal 

decisão, constata-se que o Executivo não é obrigado a conceder revisões 

gerais anuais no vencimento de servidores públicos, desde que o gestor 

apresente uma justificativa ao Poder Legislativo, como ocorreu no caso 

concreto. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

descritos na inicial, e por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] Trecho voto Min. Celso de Mello no julgamento do ARE 841799 AgR, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1013571-51.2019.8.11.0041 AUTOR(A): GEDA GENEROSO DE MORAES 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por GEDA 

GENEROSO DE MORAES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a conversão em pecúnia de férias não gozadas, atribuídas ao 

período de 2014/2015 e de 2015/2016, na quantia de R$ 11.003,89 (onze 

mil três reais e oitenta e nove centavos). Citado, o requerido não 

compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação. 

Decido. Diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia ao requerido. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. Passa-se ao julgamento. É cediço que é dever da administração 

converter em pecúnia as férias não gozadas no momento em que o 

servidor público se aposenta ou se torna inativo por outro motivo. 

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – 

LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E 13º SALÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO 

– TERMO INICIAL – EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE 

– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – (...) – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. “Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da 

contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a 

conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da 

aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento 

rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.” (TJ-SP - 

APL: 00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: 

Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 29/04/2015). "É cabível a conversão em 

pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente 

de requerimento administrativo, sob pena de configuração do 

enriquecimento ilícito da Administração" (AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 18/02/2014).” (AgRg no REsp 1167562/RS, Rel. Ministro 

ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 

SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015). (...) (TJMT Ap 

32388/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016) O 

termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para 

requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é 

a data da aposentadoria ou da exoneração/demissão do servidor, pois 

neste momento que se rompe a relação funcional com a Administração 

Pública. Portanto, não há prescrição quinquenal a ser reconhecida neste 

caso, pois a aposentadoria voluntária da Autora ocorreu em 2016, que 

ingressou com processo administrativo para percepção das férias 

vencidas no mesmo ano, fato que interrompeu o prazo prescricional. O 

requerente carreou documentos em que a própria administração 

reconhece o direito a Férias de 15 (quinze) dias de 2014/2015 e Férias 

proporcionais de 2015/2015 em 7/12 avos, as quais não foram usufruídas, 

nem convertidas em espécie. O requerido não impugnou o direito invocado 

e não juntou comprovante de pagamento, não desconstituindo os 

fundamentos e documentos apresentados com a inicial. Desse modo, o 

requerente faz jus à percepção em espécie por não ter usufruído de 

férias, pois constitui a única forma de receber o que lhe é de direito, sob 

pena de enriquecimento sem causa da Administração, uma vez que se 

trata de direito adquirido.[1] Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente as férias não gozadas quando em 

atividade, Férias 2014/2015 – 15 (quinze) dias e Férias Proporcionais 

2015/2016 – 7/12 avos, na quantia de R$ 11.003,89 (onze mil três reais e 

oitenta e nove centavos), acrescidos de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança 

desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do 

cálculo de id. 19111682 (12/08/2016), respeitado o teto dos Juizados 

Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1] "AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO 

- NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA. 

MÉRITO – SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 

LINCENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA. A prescrição ao direito de requerer 

indenização referente às licenças-prêmios não gozadas tem início com o 

ato de aposentadoria. Comprovado que o servidor aposentado não 

usufruiu as vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, 

a Fazenda Estadual deve indenizá-lo em pecúnia.". (Ag 125344/2015, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003335-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL DE MAGALHAES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003335-45.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ABEL DE MAGALHAES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE 

ENQUADRAMENTO DE CLASSE proposta por ABEL DE MAGALHÃES em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando “o enquadramento do 

Requerente ao Cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, 

função motorista, no mesmo nível e classe ao que se encontrava, tudo em 

conformidade com artigo 1º, da Lei 10.047/14, com os efeitos financeiros 

a contar de 01 de janeiro de 2014, conforme disciplinado no art. 3º da 

referida lei; e, por via de consequência, o enquadramento do Requerente 

ao Cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, função 

motorista, no mesmo nível e classe ao que se encontrava, em 

conformidade com artigo 1º, da Lei 10.047/14 c/c Lei 10.177/14, a partir de 

05 de novembro de 2014.”, bem como o pagamento das diferenças 

mensais de subsídios, férias e gratificações natalinas, respectivamente, 

pagos a menor a partir de 01 de janeiro de 2014. Citado, o reclamado 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Inobstante o não 

comparecimento do requerido à audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Segundo relatório de vida 

funcional que acompanha a inicial, o autor foi contratado em 07/07/1981 

para exercer a função de Motorista no Departamento de Estradas e 

Rodagem do Estado de Mato Grosso. Alega que em 01/12/2001, por força 

do Decreto 3845/2002 foi enquadrado no cargo de Auxiliar de 

Desenvolvimento Econômico e Social, classe “A”, contudo, na data de 

06/01/2014, com a edição da Lei Complementar 10.047/2014 enquadrou-se 

a função de MOTORISTA para o cargo de Agente de Desenvolvimento 

Econômico e Social. Aduz que apesar da alteração legal o requerente 

permaneceu no Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social 

e, mesmo após requerimento administrativo, o ente público deixou de 

regularizar seu enquadramento a carreira de Agente de Desenvolvimento 

Econômico e Social. Sendo assim, intenta o suposto cumprimento do teor 

normativo, bem como o recebimento da diferença salarial decorrente da 

omissão do ente público. Com efeito, analisando as informações 

prestadas, bem como os documentos acostados pela parte autora, 

percebe-se, que nos seus assentamentos consta que se trata de servidor 

declarado estável no serviço público estadual, nos termos do artigo 19 do 

Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal em 13 de março 

de 1990. Isso porque, segundo o Relatório de vida Funcional do servidor 

elencada no id. 533747, pág. 05, consta a informação “Declarado estável 

no serviço público estadual a data de 05.10.88, nos termos do art. 39 do 

Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal combinado com 

o art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Estadual.” 

Informação confirmada pelo próprio requerente em sede de impugnação 

quando declara “o Requerente foi declarado estável no serviço público 

estadual em 05/20/1988, nos termos do art. 39 do Ato das Disposições 

Transitórias da Constituição Federal combinado com o art. 19 do Ato das 

Disposições Transitórias da Constituição Estadual.” Nessa vertente, restou 

reconhecido ao autor o direito à estabilidade extraordinária, instituto 

decorrente da excepcionalidade prevista no art. 19 do ADCT, que tornou 

estável o servidor que na data da promulgação da Constituição Federal de 

1988, estivesse com cinco anos continuados no serviço público. Com 

efeito, tal instituto em muito se distancia do da efetividade, este referente 

ao cargo ocupado mediante aprovação em concurso público, 

circunstância não vislumbrada nos autos, o que impede a procedência da 

almejada incorporação, porquanto tal direito não restou estendido aos 

estabilizados. Em outras palavras, ainda que ocupante de cargo público, 

não é o autor servidor efetivo, conforme assim decidiu o Supremo Tribunal 

Federal, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso: “O Supremo Tribunal 

Federal já firmou entendimento de que, aquele que preenchera as 

condições exigidas pelo art. 19 do ADCT da CF/1988, embora estável no 

cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, não é 

servidor efetivo”. (STF, AgR no AI Nº 681610, julgado em 09.09.2014, DJe 

23.09.2014) No mesmo sentido, decidiu a Corte Superior: “RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 

19 DO ADCT. ESTABILIDADE. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM 

PESSOAL (QUINTOS). IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. 

DISTINÇÃO. ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 11.847/91. O art. 1º da Lei 

Estadual nº 11.847/91 do Estado do Ceará impõe, como requisito 

indispensável para a aquisição da gratificação de função, a titularidade de 

cargo efetivo, não compreendendo, portanto, servidor estabilizado pelo 

art. 19 do ADCT. Precedentes. Os servidores estabilizados, enquanto não 

se submeterem a concurso público para se efetivarem, ou seja, 

titularizarem cargo público, não poderão receber as benesses previstas 

no estatuto de pessoal dos servidores efetivos. Recurso ordinário 

desprovido”. (RMS Nº 22366/CE, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 17.12.2007, DJe 03.03.2008) “RECURSO ORDINÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO CEARÁ. 

LEI ESTADUAL Nº 11.847/91. ALTERAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO 

ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. 

ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E EFETIVIDADE. CONCEITOS 

DISTINTOS. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do art. 1º da Lei Estadual 

nº 11.847/91, só fazem jus à gratificação de função os servidores 

efetivos, isto é, que tenham sido providos mediante concurso público. 

Efetividade e estabilidade são conceitos diversos, que não se confundem. 

O fato de a recorrente ser detentora da estabilidade extraordinária 

prevista no art. 19 do ADCT não implica ser servidora efetiva, requisito 

indispensável, segundo a legislação estadual, para a concessão da 

gratificação de função. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 

Recurso improvido”. (RMS Nº 19760/CE, Min. Paulo Medina, Sexta Turma, 

julgado em 06.10.2015, DJe 21.11.2005) Segundo o administrativista Prof. 

José Carvalho Filho “Essa forma de estabilidade, como se pode notar, tem 

mais cunho político do que jurídico, diversamente da estabilidade prevista 

no corpo permanente da Constituição.” Importa destacar que essa 

estabilização não garante os mesmos direitos do servidor estatutário, 

dentre elas, o direito a qualquer enquadramento de função ou carreira. 

Conclui-se, portanto, que adequada à decisão administrativa que optou 

pelo indeferimento de enquadramento pretendido pelo requerente, 

isentando o ente público ao pagamento de qualquer verba retroativa a seu 

favor. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Sem 

condenação ao pagamento de custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c 27, da Lei nº 12.153/09). Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022041-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA TENUTES (AUTOR(A))

ANDREIA SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1022041-76.2016.8.11.0041 AUTOR(A): VALERIA TENUTES, ANDREIA 

SOARES DE SOUZA REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 
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SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “Ação Ordinária 

de Manutenção de Pensão com Pedido de Antecipação de Tutela” 

proposta por VALERIA TENUTES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a manutenção do pagamento da pensão por morte até 

completar 24 anos, e, alternativamente, até os 21 anos. Citado, o 

Requerido apresentou contestação. DECIDO O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. O falecido Santana Tenutes Filho 

era servidor público militar do Estado de Mato Grosso e faleceu em 

08/01/2015, conforme se verifica pela certidão de óbito colacionada no id. 

4315274. Em se tratando de pensão por morte, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é unânime em afirmar que deve ser aplicada a 

lei vigente à época do óbito do segurado, consoante se infere do teor de 

sua Súmula de n.º 340: “A lei aplicável à concessão de pensão 

previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 

Portanto, na época da morte do militar estava em vigor a Lei Complementar 

nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), publicada 

no DOE de 29/12/2014 e consolidada até a LC 580/16, que preleciona 

sobre a pensão por morte: “Art. 120. São beneficiários da pensão, para 

efeitos desta lei complementar: I – vitalícia: (...) II – temporária: a) os filhos, 

ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto 

durar a invalidez; (...)” Desta feita, ao atingir a maioridade, a parte autora 

não estará mais abarcada pela situação que a manteve pensionista até 

então. Neste sentido: "(...) 2. A concessão de benefício previdenciário 

rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as 

condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a 

qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é 

aquela vigente na data do óbito do segurado".(...) 4. Não há falar em 

restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e 

não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é 

dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do 

Poder Legislativo. Precedentes. (...)(STJ RECURSO REPETITIVO REsp 

1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013)." "ADMINISTRATIVO. PENSÃO 

TEMPORÁRIA. TERMO FINAL. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. 

PRORROGAÇÃO. CONCLUSÃO DO CURSO UNIVERSITÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 222, IV, da Lei n. 8.112/90 fixou como termo 

final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a 

maioridade, apresentando-se como única exceção a invalidez. 2. Em face 

da ausência de previsão legal, mostra inviável a pretendida prorrogação 

do benefício previdenciário até que filho maior complete 24 anos de idade 

ou conclua o estudo universitário. 3. Recurso especial provido. (STJ REsp 

1074181/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

23/06/2009, DJe 03/08/2009)." Assim, não há que se falar em manutenção 

da pensão por morte à beneficiária, diante da taxatividade da lei, 

porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, 

usurpando função do Poder Legislativo. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC; Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PRESTES NETO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000140-70.2019.8.11.0001 INTERESSADO: REINALDO PRESTES NETO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação de cobrança de 

honorários periciais proposta por REINALDO PRESTES NETO em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento dos 

honorários periciais fixados no processo nº 53436-74.2014.811.0041, 

2 4 0 5 3 - 8 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ,  3 0 9 7 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 , 

2 9 8 6 6 - 8 8 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ,  2 6 1 4 3 - 6 1 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 , 

2 0 4 9 3 - 3 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ,  4 8 4 0 4 - 8 8 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 1 , 

1 0 0 1 7 9 1 - 8 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 1 ,  3 4 2 0 0 - 7 3 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 4 1 , 

55268-45.2014.811.0041, 54880-45.2014.811.0041 - em trâmites na 5ª e 

7º Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT, no valor total de R$ 4.900,00 

(quatro mil e novecentos reais). Citada, a parte reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou contestação. 

Decido. Rejeita-se a preliminar arguida, eis que a Turma Recursal Única já 

se manifestou de que é revestida de liquidez a sentença condenatória por 

soma, que, para execução, fica na dependência de elaboração de 

cálculos aritméticos simples. Desse modo, não se verifica na presente lide 

complexidade capaz de afastar a apreciação deste Juizado. 

(Precedentes: Turma Recursal Única/MT, RI 1572/2014, Rel. Des. Dr. 

Sebastião de Arruda Almeida, DJE 06/05/2015; Enunciado nº 5, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso – Aprovado no XIII Encontro e Mantido no 

XV Encontro, em Cuiabá, nos dias 2 e 3 de maio de 2016). Consta do id. 

17536132 as Certidões de Créditos emitidas em favor do requerente, 

referente aos honorários periciais fixados. O requerido não apresentou 

qualquer argumentação ou documento hábil a desqualificar a pretensão 

contida na exordial. Assim, diante da prova material do crédito, a 

procedência do pleito se impõe. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o ESTADO 

DE MATO GROSSO ao pagamento do valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e 

novecentos reais), acrescidos de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir da 

data da propositura da ação, respeitando o teto dos Juizados Especiais; e, 

em consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003358-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO HARUO TANAKA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003358-83.2019.8.11.0041 AUTOR(A): FREDERICO HARUO TANAKA - 

ME REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA com Pedido de 

TUTELA URGENCIA proposta por FREDERICO HARUO TANAKA - ME em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que sejam 

declarados nulos os lançamentos Num. Doc. 9991019640366 no importe 

de R$ 1.005,85 (período de referência: 01/08/2018); e a Num. Doc. 

9991026360322 no importe de 7.745,69 (período de referência 

01/09/2018) constantes nos conta corrente da requerente, bem como no 

termo de parcelamento nº 10962302, sob a alegação de que foram 

efetivados por meio de estimativa simplificada, supostamente constituído 
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de forma irregular, haja vista que amparado em norma inconstitucional. 

Citado, o requerido apresentou contestação. A Liminar foi parcialmente 

deferida, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

decorrente de duas inscrições na conta corrente fiscal do requerente, no 

intuito exclusivo de subsidiar a obtenção da certidão de regularidade fiscal 

e, consequentemente viabilizar a inscrição no SIMPLES NACIONAL. 

Passa-se ao julgamento. Alega a requerente que ao efetuar levantamento 

no Sistema de Conta corrente da SEFAZ/MT, deparou-se com lançamentos 

fiscais, gerados sob o fato gerador “falta de recolhimento ICMS Estimativa 

Simplificada”. Informa que os débitos referem-se ao período de 01/08/2018 

e 01/09/2018 no valor total de R$ 8.751,54 (oito mil setecentos e cinquenta 

e um reais e cinquenta e quatro centavos). Informa ainda, que anuiu com 

seu parcelamento ante a exclusiva necessidade de regularização fiscal 

para viabilização de sua inscrição no cadastro SIMPLES NACIONAL. Aduz 

que os débitos fiscais foram gerados com fundamento nos artigos 87-J-6 

a 87-J-17 do RICMS/MT, todos inseridos ao mencionado regulamento pelo 

Decreto n. 392, de 30 de maio de 2011, normas já declarada ilegal e 

inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sendo assim 

requer a declaração de nulidade dos lançamentos. I - PRELIMINAR 

Preliminarmente, o requerido suscita ausência de interesse de agir sob a 

alegação de que a partir da efetivação do parcelamento fiscal nº 

10962302 (id. 18733374), o requerente assinou Termo de confissão de 

débito fiscal e pedido de parcelamento parcial de débitos posteriores – 

Simples Nacional e assim, declarou renuncia a qualquer recurso 

objetivando a desconstituição do débito, ciente, inclusive, da possibilidade 

de recomposição e incorporação ao saldo devedor e encaminhamento à 

PGE em caso de inadimplência. Contudo, rejeita-se a preliminar ante o 

entendimento já sedimentado nos Tribunais Superiores de que a adesão 

ao parcelamento e a assinatura de confissão de dívida não inibe o 

questionamento judicial da obrigação tributária. A propósito: Ementa 

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE 

DÍVIDA. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. A confissão de dívida 

para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede sua posterior 

discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos. Os fatos, todavia, 

somente poderão ser reapreciados se ficar comprovado vício que 

acarrete a nulidade do ato jurídico. 2. Posição consolidada no julgamento 

do REsp 1.133.027-SP, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. para o acórdão Min. Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.10.2010, pendente de 

publicação, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 

n. 8/2008. 3. Agravo regimental não provido. II - MÉRITO No intuito de 

comprovar os fatos alegados, a requerente colaciona aos autos 

tão-somente o extrato da conta corrente fiscal que comprova a existência 

de lançamento fiscal de natureza ICMS Estimativa Simplificada, bem como 

seu parcelamento, o qual encontra-se parcialmente quitado. Do conjunto 

comprobatório não é possível confirmar de forma cristalina a 

fundamentação legal que deu origem aos referidos débitos fiscais, não 

havendo como afirmar que fundamentam-se nos artigos 87-J-6 a 87-J-17 

do RICMS/MT afastados por força de decisão declaratória de 

inconstitucionalidade. O requerente não traz o Aviso de Cobrança 

Fazendária, documento hábil a delimitar a fundamentação legal dos débitos 

fiscais cobrados pela Fazenda Pública. Ademais, ressalta-se que o 

período de lançamento fiscal, qual seja, 01/08/2018 e 01/09/2019 já se 

encontrava em vigência o novo Regulamento ICMS/2014, o qual afastou a 

aplicação dos artigos introduzidos pelo Decreto 392/2011 declarados 

inconstitucionais. Ademais, verifica-se que o RICMS mantêm a previsão do 

regime de ICMS estimativa, todavia, por intermédio de outras 

fundamentações vigentes: Art. 136 O fisco poderá, a qualquer tempo e a 

seu critério: I – promover o enquadramento de qualquer estabelecimento 

no regime de estimativa; II – rever os valores estimados e reajustar as 

parcelas mensais subsequentes à revisão, mesmo no curso do período 

considerado; III – promover o desenquadramento de qualquer 

estabelecimento do regime de estimativa. Parágrafo único Fica vedado o 

desenquadramento do contribuinte do regime de estimativa fixa para fins 

de fruição do incentivo cuja utilização seja incompatível com o aludido 

regime. Art. 137 Quando o contribuinte, por razão fundamentada, 

discordar do valor do imposto estimado ou automaticamente revisto, ou, 

ainda, de seu enquadramento no regime de estimativa, poderá apresentar, 

a qualquer tempo, pedido de revisão ao coordenador pertinente da 

Superintendência de Controle e Monitoramento - SUCOM. § 1° Do resultado 

do pedido de revisão caberá recurso ao Superintendente de Informações 

do ICMS, que poderá ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da ciência do resultado da revisão. § 2° Em cada semestre civil, serão 

admitidos um único pedido de revisão e um recurso contra o respectivo 

resultado. § 3° Os pedidos de revisão e o recurso não terão efeitos 

suspensivos, ficando o contribuinte obrigado a recolher o valor das 

parcelas estimadas, observados os prazos e a forma estabelecidos em 

ato da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda. Sendo assim, diante do exíguo conjunto probatório trazido pela 

parte requerente, resta prejudicada a comprovação da suposta ilegalidade 

e inconstitucionalidade na cobrança. É cediço que incumbe o ônus de 

prova dos fatos constitutivos do direito a parte reclamante, como dispõe 

no artigo 373, I, do CPC, portanto alegando a existência de suposta 

ilegalidade/inconstitucionalidade na fundamentação legal da cobrança 

fiscal, cumpre que as demonstre através da apresentação mínima de 

documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o 

fez. Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal, vejamos: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. (...) FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃO 

VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. (...) é indubitável que o ônus da 

prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de 

apresentar todos os documentos necessários para o julgamento de seu 

processo. E mesmo tendo sido reiteradas vezes alertada, assim não agiu, 

não cabendo ao Poder Judiciário colher as provas que a autora tem 

condição de obter, como é o caso dos autos, em que os órgãos públicos 

responsáveis não mais tem o dever de fornecer os documentos, dado o 

tempo decorrido, o que reforça a idéia de que caberia à autora possuir os 

documentos de seu interesse ou, ao menos, diligenciar para obtê-los. 

Destarte, tenho que o feito deve ser extinto sem exame do mérito, pela 

impossibilidade de análise do pedido, inclusive, para se fixar o valor 

atribuído à causa. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, no termos do artigo 267, VI, do Código de 

Processo Civil.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 

701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 

06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 

PUBLIC 03-12-2012) (g.n.) Diante do exposto, REVOGA-SE a liminar 

anteriormente deferida e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial. E de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016964-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016964-18.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELIZEU GOMES VIEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por ELIZEU GOMES VIEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pretendendo o reenquadramento da Classe “C” na Classe “D”, da carreira 

de analista administrativo da área instrumental do Governo, 

independentemente de cumprimento de interstícios. Bem como o 

pagamento dos valores retroativos concernentes à diferença salarial da 
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atual classe da requerente para a classe “D”. Citada, a parte reclamada 

não apresentou contestação e não compareceu na audiência de 

conciliação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação e a ausência de contestação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. A Lei Estadual nº 10.052 de 

15 de janeiro de 2014, que reestruturou a carreira dos profissionais da 

área instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso, estabelece 

critérios para a progressão para o cargo de analista., in litteris: Art. 10 O 

cargo de Analista Administrativo da Área Meio da Administração Pública 

do Poder Executivo estrutura-se em linha horizontal de acesso, 

identificada por letras maiúsculas correspondentes à titulação do servidor, 

conforme Anexo II da presente lei. § 1º As classes do cargo de Analista 

Administrativo são estruturadas da seguinte forma: I - Classe A: 

habilitação em ensino superior completo, com diploma reconhecido pelo 

MEC, e inscrição no respectivo Conselho de Classe, se houver; II - Classe 

B: requisito estabelecido para a Classe A, mais um dos seguintes itens: a) 

curso de especialização com carga horária mínima de 360 (trezentas e 

sessenta) horas, na área de atuação do servidor ou do órgão ou entidade 

em que o servidor se encontra lotado ou em exercício; b) 360 (trezentas e 

sessenta horas) de cursos de capacitação na área de atuação do 

servidor ou do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou 

em exercício. III - Classe C: requisitos estabelecidos para Classe B, mais 

um dos seguintes itens: a) curso de especialização de no mínimo 360 

(trezentas e sessenta) horas, na área de atuação do servidor ou do órgão 

ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício; b) 360 

(trezentas e sessenta) horas de cursos de capacitação na área de 

atuação do servidor ou do órgão ou entidade em que o servidor se 

encontra lotado ou em exercício. IV - Classe D: Título de Mestre ou Doutor 

ou PhD ou outra habilitação em nível superior completo, com diploma 

devidamente reconhecido pelo MEC ou, ainda, requisitos estabelecidos 

para Classe C, mais um dos seguintes itens: a) 02 (duas) habilitações em 

pós-graduação lato sensu na área de formação acadêmica do servidor ou 

de atuação do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou 

em exercício; b) 720 (setecentos e vinte) horas de cursos de capacitação 

na área de atuação do servidor ou do órgão ou entidade em que o 

servidor se encontra lotado ou em exercício. Verifica-se que para haver a 

progressão horizontal para todos os cargos da Carreira de Analista 

Administrativo se faz necessário o cumprimento dos requisitos descritos 

no artigo 10º, §1º da referida Lei Estadual, sendo que, para a elevação 

para a Classe “D”, deverá o servidor ter título de Mestre, Doutor, PhD ou 

ter realizado outro curso de ensino superior. Alternativamente, poderá ter 

elevação para a Classe “D”, o servidor que, cumpridos os requisitos da 

Classe anterior, “C”, cumule 02 (dois) cursos de pós-graduação em nível 

de especialização lato sensu ou 720 (setecentas e vinte) horas de curso 

de capacitação. A parte reclamante busca progredir de forma horizontal 

por escolaridade, tendo como base título acadêmico. Contudo, requerer 

que a progressão se dê “independentemente de cumprimento de 

interstícios no presente caso de referência letra C para a D”, com fulcro 

no art. 5º da Lei Complementar nº 10.212/2014, que foi declarada 

inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 

ORDINÁRIAS ESTADUAIS 10.083/2014, 10.206/2014 E 10.212/2014. 

ALEGADO VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO. 

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NORMA DA CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. IRRELEVÂNCIA – NORMA 

CONSTITUCIONAL ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL. 2. 

PRELIMINAR DE OFÍCIO. EFEITO REPRISTINATÓRIO INDESEJADO. 

IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO. EXIGÊNCIA 

ATENDIDA. AÇÃO ADMITIDA. 3. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES DA 

CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE E DA ÁREA MEIO DO 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROGRESSÃO 

HORIZONTAL. EMENDAS PARLAMENTARES MODIFICATIVAS DO 

PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE PODER EXECUTIVO 

ESTADUAL – EXCLUSÃO DE INTERSTÍCIO TEMPORAL MÍNIMO PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE DA 

TITULAÇÃO CORRESPONDENTE À CLASSE FUNCIONAL. AUMENTO DE 

DESPESAS PÚBLICAS E VANTAGEM PESSOAL – OFENSA AO ARTIGO 

39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEAS “A” E “B”, DA CONSTITUIÇÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – VICIO EVIDENCIADO – AÇÃO DIRETA 

DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.1. Cuidando-se de controle 

concentrado de inconstitucionalidade de lei estadual em face da 

Constituição Estadual, imitada pelo constituinte estadual, inserta no 

interesse apenas regional da demanda, p a competência para o processo 

e julgamento da ação direta respectiva pode ser exercida pelo Tribunal de 

Justiça.2. Havendo a expressa impugnação de todo o complexo normativo 

derivado do vício que se põe a analisar, com vistas a evitar indesejado 

efeito repristinatório, admite-se o processamento e julgamento da ação 

direta de inconstitucionalidade.3. O fato de terem sido as leis n. 

10.083/2014 e 10.212/2014 iniciadas por Mensagens emanadas do Chefe 

do Poder Executivo Estadual não autoriza que sejam modificadas 

exclusivamente por emenda parlamentar, sem a anuência do Governo do 

Estado, cujo veto às modificações foi derrubado pela Assembleia 

Legislativa; nessa senda, cabe privativamente somente àquele dispor 

sobre o regime jurídico dos servidores públicos, sob pena de estabelecer 

indevida ingerência de um Poder em outro, e quanto a respeito possam 

gerar aumento de despesa não previsto inicialmente sob pena de vulnerar 

o art. 39, parágrafo único, inciso II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Quanto à lei n. 10.206/2014, a situação de ingerência do 

Poder Legislativo é ainda mais gritante, pois a proposta de Projeto de Lei 

respectiva foi apresentada exclusivamente pela Deputada Teté Bezerra, 

vulnerando de modo ainda mais claro o disposto no art. 39, II, “a” e “b”, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso, porque suprimiu qualquer aspecto 

de iniciativa do Poder Executivo Estadual para a promoção de alteração da 

lei, e mesmo tendo sido vetada a modificação pelo Governador do Estado, 

referido veto foi derrubado por decreto legislativo. Ação direta julgada 

procedente. (N.U 1002426-24.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 11/07/2019, 

Publicado no DJE 16/07/2019) Destaco trecho do Voto condutor proferido 

pelo Exmo. Desembargador Juvenal Pereira da Silva, quanto a normativa 

aplicável ao caso sub judice: Em relação ao texto dos arts. 4º e 5º da Lei 

n. 10.212/2014, que alterou a Lei n. 10.052/2014, registra que as 

disposições que antecipam Aa progressões horizontais de servidores da 

Área Instrumental ao eliminar o interstício temporal, também implica em 

aumento de despesa não prevista por ocasião da elaboração do Projeto 

de lei, incorrendo em vício constitucional de iniciativa, privativa do 

Governador do Estado. Pede, portanto, a declaração de 

inconstitucionalidade dos arts. 5º da Lei Estadual n. 10.083/14, alterado 

pela Lei Estadual n. 10.206/2014, e arts. 4º e 5º da Lei n. 10.212/2014, 

modulando ex nunc os efeitos, mantendo-se os valores já recebidos de 

boa-fé pelos servidores públicos afetados(destaquei). Dessa feita, 

tornou-se necessário o cumprimento do interstício mínimo de cada classe 

para progressão. Motivo pelo qual a requerente não faz jus ao pleiteado. 

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001921-30.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PATRICIA MAGDA RODRIGUES 
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PINTO ajuíza ação em desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando “que 

seja julgado procedente a presente ação para reconhecer a justa 

promoção da Requerente na graduação de cabo da PMMT a partir de 05 

de setembro de 2018”. Citado, o reclamado não compareceu à audiência 

de conciliação, mas apresentou contestação. Decido. Rejeito a preliminar 

sustada em contestação, por não verificar qualquer complexidade da 

matéria posta em julgamento apta a afastar a competência deste Juizado 

Especial. Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no 

sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. 

Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. Passa-se ao 

julgamento. Afirma a requerente ter sido preterida na promoção à 

graduação de Cabo PM em 09/2018, que só lhe foi concedida em 04/2019, 

de forma que requer sua promoção à Cabo PM com efeitos retroativos a 

contar de setembro/2018, mês da suposta preterição. O requerente afirma 

que cumpriu todos os requisitos necessários à promoção nos termos da 

Lei nº 10.076/2014, bem como os motivos utilizados para sua exclusão do 

quadro de acesso não foram justos. O Estatuto dos Militares do Estado de 

Mato Grosso (LCE n° 555/2014) estabelece: Art. 80 A promoção constitui 

ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte 

dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação 

imediatamente superior, conforme legislação peculiar. Parágrafo único. O 

ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de 

promoção, que será regulamentado por lei específica. A Lei nº 10.076 de 

13 de março de 2014 (dispõe sobre os critérios e as condições que 

asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia 

militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá 

outras providências), vejamos: “Art. 21 Constituem requisitos para 

concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou 

graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser 

considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em 

inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter 

avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.” (g.n) Com 

a finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, foi criado o Decreto nº 

2.268/2014 que dispõe: Art. 49. São condições comuns para concorrer à 

promoção, conforme art. 21, da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, 

em todos os quadros de acesso: I – estar no mínimo no conceito disciplinar 

“bom”; II – ser considerado possuidor de conceito moral; III – ser 

considerado apto em inspeção de saúde; IV – ser considerado apto na 

Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). 

V – haver vaga; e VI – ter tempo de serviço arregimentado. Art. 51. O 

conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto 

de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, 

honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no 

desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir 

respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e 

subordinados. § 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é 

aferido observando os seguintes aspectos: I – relatório da 

Corregedoria-Geral, que aponte a prática de crimes ou transgressões 

disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o 

decoro da classe; II – certidões de antecedentes criminais; III – notícia de 

fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar 

estadual, que gere repercussão e clamor social; e IV – outros documentos 

solicitados ou enviados à SCP que tenham origem assegurada e 

configurem informação fidedigna e comprometedora. § 2º O conceito moral 

é elaborado pela CPO ou CPP e leva em conta as tipificações e as 

condições dos fatos avaliados. § 3º Para análise do conceito moral as 

comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em 

consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido 

denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou 

associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, 

extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina. (g.n) 

Com base nas normas descritas acima, verifico que o legislador fez 

questão de reiterar os requisitos para concorrer à promoção, a qual incluiu 

como essencial a idoneidade moral. Em análise ao conjunto probatório, 

constato, que a Comissão de Avaliação de Praças, em obediência ao 

previsto no §3° do artigo 51 do Decreto nº 2.268/2014, concluiu que a 

autora não preenchia o requisito subjetivo para a promoção, qual seja: 

idoneidade moral, conforme se extrai do parecer: Por unanimidade de 

votos, a Comissão de Promoção de Praças, decidiu não incluir no Quadro 

de Acesso o Soldado QPPM, PATRICIA MAGDA RODRIGUES DE PAULA – 

17/SIND/8ºCR/09, DETENÇÃO 4D, 16/SIND/8ºCR/11, DETENÇÃO 5D, 

17/SindAcus/8ºCR/11, DETENÇÃO 2D, TA nº 06/8ºCR/12, REPREENSÃO, 

13/SindAcus/BPMGda/15, REPREENSÃO. Por não possuir Conceito Moral, 

considerando constar em sua vida funcional sanções administrativas 

envolvendo fatos que ferem a honra e disciplina castrense (deboche), 

tipifica-se sua conduta no inciso III, §1° do artigo 21 e inciso I, §1° do artigo 

24, não atendendo os requisitos previamente estabelecidos pelo inciso I, 

art. 36, todos da Lei n 10.076 de 31 de março de 2014 Assim, como o 

quadro fático demonstra que a autora, à época do indeferimento, não 

preencheu os requisitos para a pretendida promoção e, diante da 

ausência de prova em sentido contrário à decisão da Comissão de 

Avaliação de Praças, não há como se acolher os pedidos contidos nesta 

demanda. Cito caso análogo julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso em 19/11/2019, Apelação 90464/2017, in litteris: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR – 

PROMOÇÃO DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À 

PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE –SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL - RECONHECIDA POSTERIORMENTE 

– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no 

quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do 

Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser 

verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade 

na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de 

acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal. Das 

razões do Voto condutor, extrai-se: Além disso, como sabido, a promoção 

é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da 

Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas 

graduações, com observância dos requisitos legais objetivos. Logo, a 

Comissão de Promoção de Praças, são representados por militares que 

vivenciaram as atividades e conhecem a fundo os problemas das 

Instituições e o caráter de seus subordinados. Assim em razão da 

experiência que a Comissão possui e os poderes conferidos por lei em 

emitir, em último grau, parecer sobre militares a serem incluídos no Quadro 

de Acesso, levando em conta a Hierarquia e Disciplina, os valores e a 

ética que norteiam a corporação, tem por finalidade agraciar por meio da 

promoção os policiais que apresentam um diferencial dos demais, já que 

integrarão o quadro Especial, sendo essa promoção uma recompensa 

pelos bons serviços prestados. (...) No caso a “promoção por 

recompensa” ou “promoção juruna”, como era conhecida, não ocorre de 

forma automática, ou seja, não basta que o Policial Militar possua tempo de 

serviço, é necessário também o preenchimento de outros requisitos 

exigidos na legislação, para que ele seja promovido, cumulando o critério 

de antiguidade e merecimento. Isso porque é necessário passar pelo crivo 

da Comissão de Promoção de Praças, que verifica se o pretendente 

atende aos requisitos objetivos e impeditivos para a promoção dos 

militares, para, ao final, emitir relatório do Comandante-Geral, com vista à 

efetivação da promoção, nos termos dos artigos 13 e 15 do Decreto n° 

2.468/2010 e Lei Complementar n° 271/2007. A par disso, importa frisar 

que a promoção, ainda que por critério de antiguidade, está sujeita ao 

cumprimento de vários requisitos legais, além do interstício mínimo. 

Frise-se que, além da observância das normas previstas no Decreto no 

2.468/2010, a avaliação do Militar deve ser feita sob o prisma da disciplina, 

consoante Lei Complementar no 231/2005, que estabelece: Art. 22 - A 

hierarquia e a disciplina são as bases institucionais das corporações 

militares estaduais. Parágrafo único. A autoridade e a responsabilidade do 

militar estadual crescem juntamente com o grau hierárquico. Art. 23 - A 

hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro 

da estrutura das instituições militaresestaduais. Parágrafo único. A 

ordenação é feita por posto ou graduação. Art. 24 - A disciplina militar 

estadual consiste no exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na 

rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, 

normas e ordens, por todos os integrantes das instituições militares 

estaduais. § 1º São manifestações essenciais da disciplina: I - a 

observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares; II - a 
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obediência às ordens legais dos superiores; III - o emprego de todas as 

energias em benefício do serviço público; IV - a correção de atitudes; V - 

as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres 

éticos; VI - a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência 

da instituição. § 2º - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser 

mantidos, permanentemente, pelos militares, tanto no serviço ativo quanto 

na inatividade. § 3º - A civilidade é parte integrante da educação militar 

estadual, cabendo a superiores e subordinados atitudes de respeito e 

deferência mútuos. Os artigos 34 e 35 da mencionada LC estabelecem: 

Art. 34 -. Os militares devem ter conduta compatível com os preceitos 

éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes 

disposições: I - os atos dos militares deverão ser direcionados para a 

preservação da credibilidade das instituições militares estaduais; II - o 

trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve 

ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar; III - os atos dos 

militares verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão 

acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional; (...) Art. 36 - 

Os deveres do militar emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à 

comunidade. § 1º - (...). § 2º São deveres fundamentais do militar 

estadual: I - (...); II - respeitar a hierarquia e a disciplina; III - (...); XVI - 

abster-se da prática de ações ilegais e imorais. Desta forma, não há 

qualquer ilegalidade na negativa de inclusão do apelante no Quadro de 

Acesso à promoção a Cabo PM de 04/2008, uma vez a época sofreu 

sanções administrativas disciplinares e responde Ação Penal. Assim 

sendo, entendo não haver qualquer ilegalidade no ato administrativo que 

negou a promoção da requerente em setembro/2018, em razão de esta 

“não possuir conceito moral, considerando constar em sua vida funcional 

sanções administrativas envolvendo fatos que ferem a honra e disciplina 

castrense (deboche)”. O referido ato de deboche praticado em abril/2018, 

consta da ficha funcional da requerente (id. 21875894), de onde se 

extrai-se a informação que “foi advertida que isso fere os Regulamentos 

que preconiza a conduto dos Militares. Sendo-lhes ofertado o direito da 

Ampla Defesa e do Contraditório, conforme prevê a Carta Magna 

Brasileira, não apresentou provas que justificassem a Transgressão 

Disciplinar cometida”. A sua promoção no ano seguinte não afasta a 

legalidade do ato de indeferimento de 2018 em razão de ter sido punida, 

ainda mais se considerarmos que em 2019 a requerente não sofreu 

qualquer punição, a justificar a sua promoção posterior. Registro, ainda, 

que só cabe ao Judiciário à análise quanto à legalidade do ato 

administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de 

processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO 

CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA 

ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo 

administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo 

da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, 

sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de 

aferir o grau de conveniência e oportunidade. Se no procedimento 

administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de 

exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. O ato administrativo que se 

apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de 

eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as 

instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas, 

razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, 

quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou 

pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 

11985/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juiz de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001700-92.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CELSO GONCALVES 

REQUERIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). A parte autora 

postula em desfavor da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – 

JUCEMAT a nulidade do ato constitutivo da empresa aberta em seu nome, 

com efeitos ex tunc, a baixa da mencionada empresa na qual atribui à 

ocorrência de crime de estelionato, bem como indenização por danos 

morais. Compulsando os autos, constata-se que o pedido de tutela 

provisória foi indeferido. Passa-se a apreciação. PRELIMINARES - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA JUCEMAT Inicialmente, afasta-se a preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que a JUCEMAT na condição de 

autarquia é dotada de personalidade jurídica, ao passo que diante das 

suas competências a questão confunde-se com o próprio mérito, já que a 

parte autora alega que a prática fraudulenta ocorreu em razão do 

descuido da requerida e que o não atendimento ao pedido de 

cancelamento ocasionou-lhe danos. - AUSÊNCIA DE INTERESSE Ainda 

analisando preliminarmente a pretensão, diz a parte autora que foi vítima 

de estelionato caracterizada pela abertura de empresa em seu nome, 

porquanto não assinou qualquer ato de constituição. Sustenta, ainda, que 

o ato irregular poderia ser impedido pela JUCEMAT, pois são visivelmente 

falsos. Assevera que tal situação acarretou inúmeros prejuízos de ordem 

financeira tais como cadastro negativo, bloqueio de conta corrente e que 

sua tentativa administrativa foi inexitosa. Depreende-se dos autos que foi 

proferida sentença pela MM.ª Juíza da 3ª Vara Criminal de Cuiabá, 

reconhecendo a impossibilidade de identificação dos autores da 

constituição fraudulenta todavia, determinação a anulação do contrato 

social da empresa Guarani Madeiras, todavia, com efeitos ex nunc. 

Posteriormente, diante da manutenção de alguns débitos originados em 

data anterior a prolação da referida decisão, o requerente requereu a 

retificação quanto aos efeitos da sentença, contudo, a magistrada optou 

por reconsiderar a decisão, revogando a parte final do dispositivo, 

reconhecendo incompetência absoluta para decidir sobre a nulidade do 

ato constitutivo da empresa. Ao tempo em que propôs na esfera cível 

ação declaratória de nulidade c/c indenização de ato ilícito, requerendo a 

desconstituição da empresa Guarani Madeiras, bem como o 

reconhecimento da responsabilidade de LUIZ GONZAGA WARMLING, 

TADEU ROBERTO WARLING e JOAO RUBENS WARMLING pelo ato 

fraudulento, pugnando pela condenação dos réus ao pagamento de danos 

morais. Em razão da sentença prolatada pelo juízo criminal, foi acolhida a 

preliminar de falta de interesse de agir quanto ao pedido de nulidade da 

constituição da empresa. Verifica-se ainda, que em fevereiro de 2006 o 

autor solicitou o cancelamento da constituição dessa empresa junto à 

Junta Comercial e em data de 21/02/2006 foi publicada no Diário Oficial do 

Estado de Mato Grosso a portaria nº 004/2006, que sustou, na esfera 

administrativa, a constituição da empresa, vide Certidão Simplificada id 

10785834. A presente pretensão pretende nulidade do ato constitutivo da 

empresa aberta em seu nome, com efeitos ex tunc, além dos danos 

morais. Como amplamente demonstrado, a empresa Guarani Madeiras 

encontra-se desconstituída desde 02/2006, e o requerente não comprova 

seu interesse quanto a pretensão de nulidade do ato constitutivo da 

empresa e consequente baixa do ato constitutivo. Sendo assim, diante da 

ausência de interesse de agir, julga-se extinto o pedido em relação a 

nulidade do ato constitutivo da empresa com efeito retroativo, com fulcro 

no artigo 267, VI do CPC. - PRESCRIÇÃO – DANOS MORAIS Intenta ainda o 
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requerente a condenação do requerido ao pagamento de indenização a 

título de danos morais, imputando a JUCEMAT a responsabilidade por um 

registro irregular que lhe gerou prejuízos de ordem extrapatrimonial. A 

parte requerida alega em preliminar a prescrição do fundo de direito, 

considerando a data em que o requerente tomou conhecimento da fraude. 

Suscita ainda, a improcedência dos pedidos em decorrência da ausência 

de responsabilidade. O artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932 

dispõe: "Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." 

negritei A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. 

INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL, PREVISTO 

NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO 

DO STJ, NO JULGAMENTO DO RESP 1.251.993/PR, SOB O RITO DO ART. 

543-C DO CPC. RECURSO PROCRASTINATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO, COM A IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. I. 

Caso concreto em que a decisão atacada afastou a tese de prescrição 

trienal, em ação monitória movida contra a Fazenda Pública, sob o 

fundamento de que a Primeira Seção desta Corte, no julgamento, em 

12/12/2012, do REsp 1.251.993/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, DJe de 19/12/2012), submetido ao rito do art.543-C do CPC, 

assentou que o prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto 

20.910/32, aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, seja 

qual for a pretensão deduzida. (...) (STJ AgRg no AREsp 560.825/BA, Rel. 

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/05/2015, DJe 02/06/2015) A respeito, vale lembrar a lição de HELY 

LOPES MEIRELLES (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 

27ª ed., p. 696): "A prescrição das ações pessoais contra a Fazenda 

Pública e suas autarquias é de cinco anos, conforme estabelece o Dec. 

Ditatorial 20.910, de 6.1.32, complementado pelo Dec-lei 4.597, de 19.8.42. 

Essa prescrição qüinqüenal constitui a regra em favor de todas as 

Fazendas, autarquias, fundações públicas e empresas estaduais". Dessa 

forma, seja qual for a pretensão deduzida nas ações movidas contra a 

Fazenda Pública, prevalece o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 

20.910/32, caso contrário as ações de cunho condenatório seria o 

caminho para ressuscitar toda e qualquer pretensão contra a Fazenda 

Pública que já se encontrasse fulminada pela prescrição, colocando em 

xeque o princípio da segurança jurídica. Deste modo, os prazos 

prescricionais são contados de forma objetiva, na forma da lei de 

regência, não havendo que se falar em critérios que alarguem sua 

interpretação e aplicação, sob pena de se tentar burlar norma de ordem 

pública. Extrai dos autos que a parte requerente alega a detenção do 

direito ao recebimento de danos morais desde 02/2006, quando tomou 

conhecimento da constituição fraudulenta da empresa. Mesmo 

considerando a interrupção prescricional em virtude da propositura da 

ação penal nº 8268-56.2008.811.0042 que discutiu o crime de falsidade 

ideológica na constituição da empresa, tem-se que a referida ação 

transitou em julgado em 04/03/2009, portanto, evidencia-se a consumação 

da prescrição quinquenal no ano de 2014. Considerando a data da 

propositura da presente ação (24/01/2017) constata-se que a pretensão 

da parte requerente encontra-se fulminada pelo lapso prescricional 

quinquenal, comum a Fazenda Pública. Deste modo, ACOLHE-SE a 

preliminar invocada para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral 

e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, com amparo no art. 

485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Renata 

Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002874-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE INFANTINO ARAUJO FRANCA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO OAB - MT18648-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO OAB - MT18542-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002874-28.2018.8.11.0001 INTERESSADO: SIRLENE INFANTINO ARAUJO 

FRANCA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por SIRLENE INFANTINO ARAÚJO FRANÇA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a conversão em 

pecúnia de 03 (três) meses de licença-prêmio não gozadas em atividade, 

referentes ao quinquênio de 2003/2008, no montante atualizado de R$ 

54.059,00 (cinquenta e quatro mil e cinquenta e nove reais). Citado, o 

reclamado não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. Passa-se ao julgamento. Inobstante o não comparecimento 

do requerido à audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Verifica-se pelo histórico de vida 

funcional resumida da parte autora (id. 17010703 - pgs. 11 e 12), bem 

como pelo Ato nº 23.944/2014, referente a sua aposentadoria, publicado 

no DOE de 05/12/2014 (id. 17010703 – pg. 13), que se trata de servidora 

declarada estável no serviço público estadual no dia 21/12/1989, nos 

termos do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição 

Federal. Nessa vertente, restou reconhecido à parte autora o direito à 

estabilidade extraordinária, instituto decorrente da excepcionalidade 

prevista no art. 19 do ADCT, que tornou estável o servidor que na data da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, estivesse com cinco anos 

continuados no serviço público. Com efeito, tal instituto em muito se 

distancia do da efetividade, este referente ao cargo ocupado mediante 

aprovação em concurso público, circunstância não vislumbrada nos 

autos, o que impede a procedência da almejada licença prêmio, porquanto 

tal direito não restou estendido aos estabilizados. Em outras palavras, 

ainda que ocupante de cargo público, não é a autora servidora efetiva, 

conforme assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do 

Ministro Roberto Barroso: “O Supremo Tribunal Federal já firmou 

entendimento de que, aquele que preenchera as condições exigidas pelo 

art. 19 do ADCT da CF/1988, embora estável no cargo para o qual fora 

contratado pela Administração Pública, não é servidor efetivo”. (STF, AgR 

no AI Nº 681610, julgado em 09.09.2014, DJe 23.09.2014). Segundo o 

administrativista Prof. José Carvalho Filho “Essa forma de estabilidade, 

como se pode notar, tem mais cunho político do que jurídico, diversamente 

da estabilidade prevista no corpo permanente da Constituição.” Em 

resumo, essa estabilização não garante os mesmos direitos do servidor 

estatutário, dentre elas, o direito a licença prêmio. Neste sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORA PÚBLICA 

ESTABILIZADA PELO ART. 19 ADCT - LICENÇA - PRÊMIO - INEXISTÊNCIA 

DE DIREITO - DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR CONCURSADO E 

ESTABILIZADO CONSTITUCIONALMENTE - RECURSO DESPROVIDO. O 

servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT possui somente o direito de 

permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse 

modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo 

de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público. (N.U 

0004515-50.2015.8.11.0041, DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Sem condenação ao pagamento 

de custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 

12.153/09). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 
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produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013805-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMIR LEO MONTEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013805-38.2016.8.11.0041 AUTOR(A): EDMIR LEO MONTEIRO DA 

COSTA REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “ação previdenciária declaratória de 

reconhecimento e averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz” 

proposta por EDMIR LEO MONTEIRO DA COSTA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, 

objetivando o reconhecimento, declaração e averbação de 782 dias como 

aluno aprendiz do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Estado de Mato Grosso – Campus São Vicente, para fins de 

aposentadoria. Citados, apenas o requerido ESTADO DE MATO GROSSO 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante a ausência 

de apresentação de contestação pelo requerido MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. A Súmula do tribunal de Contas da União nº 96 

ensina que “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço 

público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, 

em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição 

pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento 

de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida 

com a execução de encomendas para terceiros.” A jurisprudência do TCU 

demonstra que o seu entendimento sobre o tema é de que a certidão de 

tempo de serviço emitida pela escola profissionalizante deve comprovar o 

labor remunerado do aluno-aprendiz, como vemos dos seguintes 

acórdãos: "ACÓRDÃO 4178-37/08-2, sessão de 14/10/2008, Rel. Min. 

Benjamim Zimler: Embora esta Corte tenha reconhecido, em nome do 

princípio da segurança jurídica e na linha da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, a possibilidade de computar o tempo de aluno-aprendiz 

(Acórdão n.º 2.024/2005 'Plenário), mesmo após 1959, necessário se faz 

comprovar tal condição. Para tanto, não basta ser aluno regularmente 

matriculado. É preciso comprovar o labor remunerado. A simples 

percepção de benefícios como alimentação e fardamento, e até mesmo 

bolsa de estudo, é insuficiente para caracterizar a condição de 

aluno-aprendiz. Tendo em vista a indiscriminada emissão de certidão de 

tempo de serviço efetuada pelas Escolas Técnicas Federais, o Acórdão 

n.º 2.024/2005- Plenário estipulou as seguintes diretrizes para a 

comprovação do tempo de aluno-aprendiz: a) a certidão deverá ser 

emitida à luz de documentos que comprovem os períodos nos quais o 

ex-aluno laborou no atendimento de encomendas que geraram receita 

para a instituição de ensino; b) a simples percepção de benefícios como 

auxílio, vestimenta e alimentação não caracterizam, de per si, a condição 

de aluno-aprendiz, pois podem decorrer de meros subsídios concedidos 

ao aluno; c) o tempo de matrícula não se confunde com o tempo de 

alunoaprendiz, que deve restringir-se aos períodos em que houve trabalho 

remunerado, razão pela qual as férias escolares não devem ser 

consideradas, salvo se efetivamente comprovada a existência de trabalho 

nesse período”. "ACÓRDÃO 713/2011 – Segunda Câmara - Relator 

Ministro Aroldo Cedraz, sessão de 08/02/2011: 5.1. A jurisprudência mais 

recente do Tribunal vem admitindo o cômputo, para fins de aposentadoria, 

de tempo prestado na condição de aluno-aprendiz mesmo após o advento 

da Lei 3.552, de 16/2/1959. Como requisito, no entanto, tem-se exigido a 

comprovação da condição de aluno-aprendiz, mediante certidão de tempo 

de serviço emitida com base em documentos que comprovem o labor do 

então estudante na execução de encomendas recebidas pela escola, com 

a menção expressa do período trabalhado e da remuneração recebida. 

5.2. Essa orientação foi fixada por meio do Acórdão 2.024/2005-Plenário e 

vem sendo aplicada desde então, como demonstram, entre outros, os 

Acórdãos 3.368/2006, 984/2007 e 421/2007, de 1ª Câmara, e 242/2006, 

810/2006, 1.409/2006, 1.724/2006, 3.003/2006, 872/2007 e 1.721/2007, 

desta 2ª Câmara. 5.3. Entende, também, esta Corte de Contas que a 

simples percepção de auxílio financeiro ou o fornecimento pela escola de 

alimentação, vestuário e assistência médico-odontológica não é suficiente 

para caracterizar a condição de aluno-aprendiz”. Neste sentido, também já 

decidiu a jurisprudência: “(...) 2. O período trabalhado como aluno-aprendiz 

em escola técnica federal ou instituição pertencente a entidade paraestatal 

(SENAI) pode ser computado para fins de complementação de tempo de 

serviço, objetivando fins previdenciários, em face da remuneração 

recebida, ainda que de forma indireta. 3. O cômputo do tempo de serviço 

como aluno-aprendiz pressupõe a comprovação do efetivo labor na 

execução de tarefas demandadas à instituição de ensino 

profissionalizante e da percepção da correspondente remuneração, ainda 

que in natura, consoante inteligência da Súmula nº 96 do TCU. (...).” (TJMG 

- Apelação Cível 1.0024.10.117034-8/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo 

Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/01/2014, publicação 

da súmula em 22/01/2014). Em resumo, é necessário que a certidão 

expedida pela instituição de ensino comprove que o aluno-aprendiz 

efetivamente trabalhou, recebeu remuneração à conta do poder público ou 

proveniente da execução e venda de encomendas a terceiros. No caso 

concreto, consta na certidão de tempo escolar juntada no id. 1692126 - 

pg. 04, que “certificamos que o tempo do aluno supracitado, na então 

Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá-MT, é de 782 dias, equivalentes a 

dois anos, um mês e vinte e dois dias. O aluno ao qual se refere este 

documento frequentou as aulas teóricas e participou das atividades 

práticas e agropecuárias integrantes do currículo escolar. A instituição 

funcionava em regime de internato e o aluno recebia alojamento, 

alimentação e uniforme.” Portanto, verifica-se que a referida certidão, bem 

como os demais documentos constantes nos autos são insuficientes para 

comprovar o período efetivamente trabalhado pela parte autora, ônus que 

lhe cabia provar, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e, 

por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC; Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003186-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDOCIO BARBOSA MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003186-15.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EUDOCIO 

BARBOSA MARTINS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 
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Relatório dispensado (artigo 38 da Lei nº 9.099/1995). Trata-se de “ação 

de cobrança decorrente de contrato nulo c/c indenizatória por danos 

morais” ajuizada por EUDOCIO BARBOSA MARTINS em desfavor do 

ESTADO DO MATO GROSSO, objetivando a declaração de nulidade dos 

contratos temporários e o recebimento de verbas rescisórias, do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período de 12/1998 a 

12/2014, bem como de indenização a título de dano moral na quantia de 40 

salários mínimos. Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. I – DA PRESCRIÇÃO Verifica-se que a prescrição quinquenal, dispõe 

no artigo 1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, que segue: "Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." No artigo 3º do referido Decreto 

menciona que “o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a 

prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que 

completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. Ademais, 

verifica-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o prazo de 

prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), reconhecendo repercussão geral 

no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 709212 RG/DF, reduzindo-o 

de trinta para cinco anos o prazo prescricional, senão vejamos: Recurso 

extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. 

Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de 

entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade 

dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS 

aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de 

modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração 

de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a 

que se nega provimento. (ARE 709212 RG/DF, Relator: Ministro GILMAR 

MENDES, julgamento Plenário em 13/04/2014) g.n. Registra-se, por 

oportuno, que houve a modulação dos efeitos da decisão no julgamento do 

mencionado ARE 709212 no seguinte sentido: “A modulação que se 

propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc 

(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição 

ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo 

de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional 

já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do 

termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente 

data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão 

mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência 

desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão 

tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o 

novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” Assim, 

considerando que o vinculo alegado perdurou entre o período de 12/1998 

a 12/2014, bem como foi interposta a ação em 07/02/2017, conclui-se pela 

presença da prescrição quinquenal do período laborado anterior ao dia 

07/02/2012. Portanto, ACOLHE-SE a prejudicial de mérito para DECLARAR 

a prescrição quinquenal dos pedidos referente ao período anterior a 

07/02/2012. II – MÉRITO É cediço que, os contratos temporários possuem 

regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação 

para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição 

Federal, dispõe que: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. (...) § 2º A não observância 

do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei.” (g.n.) A Constituição Federal 

prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia aprovação 

em concurso para o provimento dos cargos públicos e excepciona 

referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão declarado 

em lei. Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer 

por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, 

cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo 

em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio 

de concurso público ou estatutário. O art. 37, IX, CF, previu a necessidade 

de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou-se o Decreto 914, 

de 27 de novembro de 2007, a fim de regulamentar as previsões contidas 

no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, 

estabelecendo que: “Art. 1º Para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, 

as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 

previstos neste Decreto. (...) Art. 2º Consideram-se como de necessidade 

temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: 

I – combater surtos epidêmicos; II – realizar recenseamentos; III – atender 

situações de calamidade pública; IV – admitir professores substitutos ou 

professores visitantes, inclusive estrangeiros: a) pela Fundação 

Universidade do Estado de Mato Grosso; b) pela Secretaria de Estado de 

Educação; (...) Art. 8º As contratações de pessoal por tempo determinado 

observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses 

previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto; II – 12 (doze) meses, nas 

hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto; 

III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos Arts. 2°, inciso 

VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto; Parágrafo único. 

Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 4°, inciso III, 

deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação temporária 

será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. Art. 9º Os 

prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma 

vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse 

público assim o exigir. (...)” (g.n.) No caso concreto, a parte autora foi 

contratada temporariamente para exercer o cargo de professora no 

período de 12/1998 a 12/2014, conforme documentos juntados à peça 

inicial, portanto, a prestação de serviços temporários extrapolou o prazo 

estabelecido na legislação vigente. Desse modo, deve ser reconhecido o 

descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica 

relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública, 

impondo-se a nulidade dos contratos e, em consequência, aplica-se o art. 

19-A, da Lei nº 8036/90. “Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário.” Nesse sentido é a jurisprudência do STF: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016) (g.n.) No mesmo sentido, a decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CRF – 

NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 

19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE 

CONDENAÇÃO – 13º SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – 

INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO. A Corte Constitucional 
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firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato 

temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando 

renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso 

ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A contratação 

considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o 

direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao 

levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A 

da Lei no 8.036/90. (Ap 11969/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) 

Desse modo, o contrato temporário possui natureza precária e 

excepcional, razão pela qual outorga direito apenas ao saldo de salário e 

ao FGTS, sendo, indevidas as demais verbas indenizatórias ora pleiteadas 

pelo requerente. NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO 

TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR 

CONCURSADO POSSUI. No tocante ao dano moral pleiteado, não identifico 

os requisitos da responsabilidade civil: fato, dano e nexo de causalidade, 

mormente o alegado dano. Nesse sentido: CONTRATO TEMPORÁRIO. 

SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. FGTS. DANO MORAL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO. 1. Na forma do atual entendimento desta 

Câmara, é de ser reconhecida a nulidade dos contratos temporários 

sucessivamente renovados, em afronta ao permissivo Constitucional. 2. 

Consoante posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE 596.478-RR e do RE 765.320-MG, ambos admitidos sob o 

regime da repercussão geral, o reconhecimento da nulidade dos contratos 

firmados com a administração pública não gera efeitos, salvo o 

recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. 3. A 

indenização por danos morais exige prova de violação de direitos de 

personalidade, não podendo ser decorrente de mera alegação ou 

presunção, salvo nas hipóteses de dano in re ipsa, não configuradas no 

caso. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077640688, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Francesco Conti, Julgado em 01/08/2018). Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para 

DECLARAR a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o 

Requerido a pagar a requerente 8% sobre a remuneração bruta 

(correspondente ao percentual a título de FGTS) no período compreendido 

de 07/02/2012 a 12/2014, acrescido de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, 

desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que 

deveriam ter sido adimplidos; e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000948-12.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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1000755-94.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003096-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003096-30.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002384-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELDA LUIZA DOS REIS MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002384-40.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: CELDA LUIZA DOS REIS 
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MATTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase de 

cumprimento de sentença. A obrigação foi satisfeita mediante sequestro 

do valor devido, ao qual não se opôs o executado. O exequente 

concordou com o valor depositado e solicitou o levantamento. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Seguem alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como o(s) próprio(s) à quitação de tributos, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. 

Intimem-se. Após o processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500809-59.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CLAUDINA DA COSTA FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500809-59.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LOURDES CLAUDINA DA 

COSTA FIGUEIREDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. O exequente concordou com o valor depositado e 

solicitou o levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação 

foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000461-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000461-42.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: AUGUSTO BOURET ORRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500138-70.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTALIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500138-70.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: OTALIA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIACAO 

MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501171-95.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AQUINO BATISTA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501171-95.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE AQUINO BATISTA 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500523-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DOS ANJOS PADILHA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500523-81.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: TEREZA DOS ANJOS PADILHA 

DE MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 
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se opôs o executado. O exequente concordou com o valor depositado e 

solicitou o levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação 

foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502854-02.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502854-02.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA DOROTEIA EREMITA 

YASSUE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500036-48.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINDA VIEIRA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500036-48.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: GRACINDA VIEIRA GUIMARAES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003098-97.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEI DIVINO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ FRANCO OAB - GO30467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003098-97.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: WOLNEI DIVINO FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002102-36.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE MACEDO VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002102-36.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: LUZIA DE MACEDO VIANA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002099-81.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002099-81.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MILTON FERREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502343-04.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA ISOLDA PACKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502343-04.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: GLORIA ISOLDA PACKER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503473-63.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503473-63.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: CENITA MARIA BERTOLDO 

SOARES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503680-28.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZELCY QUEIROZ FERRAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN OAB - MT17354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503680-28.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ZELCY QUEIROZ FERRAZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502734-56.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO DIAS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESARIO RABELO DE AMORIM OAB - MT4665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502734-56.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: FAUSTINO DIAS NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVAN DA SILVA LEITE PARADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002103-21.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA IVAN DA SILVA LEITE 

PARADA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503332-10.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARMO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503332-10.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE CARMO RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 
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Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501705-68.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA CORDEIRO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501705-68.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SONIA REGINA CORDEIRO DE 

MIRANDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001245-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001245-19.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RANULFO DE AQUINO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500992-64.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA MARIA COCARELLI PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500992-64.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: GILDA MARIA COCARELLI 

PACHECO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500820-25.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA SANTIAGO UHDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500820-25.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA AUXILIADORA 

SANTIAGO UHDE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. O exequente concordou com o valor depositado e 

solicitou o levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os 

dados bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 

CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a 

obrigação foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo 

com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503707-11.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MILLIS FIGUEIREDO ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503707-11.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: VERA MILLIS FIGUEIREDO 

ANDRADE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. O exequente concordou com o valor depositado e 

solicitou o levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação 

foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001286-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001286-83.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RANULFO DE AQUINO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503755-67.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR PAULO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503755-67.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: WILMAR PAULO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502983-07.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502983-07.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502756-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT16115-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502756-51.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIZ AUGUSTO LEITE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001424-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE PINTO DA SILVA DANELICHEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001424-21.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: DIONE PINTO DA SILVA 

DANELICHEN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Verifica-se o pedido de destacamento dos honorários contratuais, cujo 

pedido não foi deduzido em juízo até o julgamento da ação. Segundo o 

disposto no art. 22 parágrafo 4º da Lei 8.906/94 é possível o destaque de 

honorários contratuais desde que o advogado faça o pedido e junte o 

contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento 

ou precatório. O Provimento nº 11/2017-CM também prevê o destaque 

caso o exequente apresente o contrato antes do cálculo. Ademais, vê-se, 

pois, que já é possível a expedição de atos para o pagamento do crédito 

principal ao credor, de modo que o advogado poderá receber com maior 

celeridade seus honorários contratuais diretamente do seu cliente, com 

quem mantém relação privada fundamentada em título executivo 

extrajudicial. Não há como retornar à fase da sentença homologatória para 

determinar o destaque de honorários, o que representaria, inclusive, tanto 

para a parte como para o advogado, procrastinação indevida no 

recebimento dos valores devidos. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de alvará separado de honorários contratuais do crédito da 

parte autora por ausência de decisão judicial nesse sentido, a 

extemporaneidade do pedido e consequente inexistência de cálculo para 

tal desmembramento. A obrigação foi satisfeita mediante sequestro do 

valor devido, ao qual não se opôs o executado. O exequente concordou 

com o valor depositado e solicitou o levantamento. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504230-57.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERJO RIGONATT (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504230-57.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: SERJO RIGONATT EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase 

de cumprimento de sentença. A obrigação foi satisfeita mediante 

sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o executado. O exequente 

concordou com o valor depositado e solicitou o levantamento. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Seguem alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como o(s) próprio(s) à quitação de tributos, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. 

Intimem-se. Após o processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500784-80.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA AMANCIO DE FIGUEIREDO NEGRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500784-80.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: JUREMA AMANCIO DE 

FIGUEIREDO NEGRAO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. O exequente concordou com o valor depositado e 

solicitou o levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação 

foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004344-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ENGELMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004344-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE 

ENGELMANN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. O juízo determinou a intimação da 

parte autora para emendar a inicial. Corretamente intimada a parte 

requerente nada se manifestou a respeito do despacho do id. 25074486. 

Ante o exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se extinto, sem 

resolução de mérito, o presente feito, na forma dos artigos 485, I, e 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500016-23.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500016-23.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: FERNANDES DOS SANTOS 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000898-54.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000898-54.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: RODRIGO PINHEDO 

HERNANDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. O exequente concordou com o valor depositado e 

solicitou o levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação 

foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503703-08.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT14555/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503703-08.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027686-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARO NIXON RIBEIRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSUEL ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES OAB - MA15345 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1027686-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NAZARO NIXON RIBEIRO 

OLIVEIRA, JOSUEL ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório 

(conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). NAZARO NIXON RIBEIRO OLIVEIRA e outro interpuseram 

AÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO / AUTUAÇÃO FISCAL, C/C 

INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO DO TRIBUTO C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA / LIMINAR em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pretendendo anular o Termo de Apreensão e depósito nº 1136511-6, por 

acreditar na nulidade das sanções aplicadas, sob a justificativa de que 

foram geradas a partir de mero equívoco na emissão e apresentação do 

documento fiscal no momento da fiscalização. Foi indeferida a tutela de 

urgência. Citado, a parte reclamada apresentou contestação. Passa-se ao 

julgamento. I – PRELIMINAR Nos Id.s 15445741 e 16672700 foi determinada 

intimação da parte autora JOSUEL ALVES DOS SANTOS para promover a 

regularização da representação processual e juntar comprovante de 

endereço, contudo, permaneceu inerte. A última determinação foi 

publicada em 15/04/2019, restando caracterizado abandono da causa, de 

forma que devida é a extinção do processo na forma do art. 485, III do CPC 

em relação ao requerente JOSUEL ALVES DOS SANTOS. II - MÉRITO 

Josuel Alves dos Santos transportava mercadoria vendida por Nazaro 

Nixon consistente em “sucata de dormente” em quantidade de 352 

avaliada em R$ 1.760,00. Alega o requerente que, apesar de realizar o 

recolhimento integral do imposto em conformidade a mercadoria 

transportada, no momento da fiscalização, o transportador Josuel 

apresentou documento fiscal (DANFE) equivocado, o qual descrevia como 

mercadorias “ferro” e “sucata de dormente” no total de 980, avaliada em 

R$ 235,20. Aduz que, depois de constatada a divergência entre a 

descrição do produto e quantidade entre a nota fiscal e a mercadoria 

transportada foi lavrado Auto de Apreensão e Depósito nº 1136511-6, 

todavia, afirma que realizou o recolhimento integral do imposto em 

conformidade a mercadoria transportada e que ocorreu apenas uma 

confusão do transportador que deixou de emitir e apresentar o documento 

fiscal correto. Afirma o requerente na inicial: “Diante dos fatos narrados, 

estado a MERCADORIA APREENDIDA devidamente acobertada por NOTA 

(como acostado), tendo ocorrido um equívoco, mas, não por MÁ-FÉ, 

quanto a apresentação da NOTA que foi emitida por engano, já que há a 

existência de DOIS DOCUMENTOS FISCAIS, sendo um EMITIDO como tendo 

o EMITENTE o endereço em PARAUAPEBAS/PA e na outra nota 

IMPERATRIZ/MA. AMBAS às NOTAS se referem a SUCATA DE 

DORMENTE, mas, apenas um tem o valor e quantidade correta, tal 

equívoco ocorreu no momento da emissão...” O termo de apreensão (id. 

14901499) confirma que a mercadoria foi transportada com documento 

inidôneo - “mercadorias acompanhada de documento inidôneo”. Ademais, 

no referido termo foi concedido prazo de 30 dias para “regularizar a 

infração apontada no prazo de 30 dia(s), exibindo a prova do pagamento 

do imposto devido. ou. se for o caso, dos elementos que provem a 

regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o 

Fisco”, não constando nos autos o cumprimento. Em virtude disso, resta 

incontroverso que no ato de fiscalização, o transportador da mercadoria 

apresentou documento fiscal que descrevia mercadorias e quantidade 

divergente da carga efetivamente transportada no momento da autuação. 

Nesse cenário, a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito em razão 

de irregularidade fiscal não se revela ilegal, uma vez que retrata infração 

tributária de caráter material e permanente, sendo vedado à 

Administração, dado o seu poder/dever de polícia, permanecer inerte, sob 

pena de inviabilizar o cumprimento da legislação que rege o ICMS. O 

agente fiscal consignou, ainda, que a conduta configura, em tese, crime 

contra ordem tributária, tipificado no artigo 1º da Lei Federal 8137/90. 

Nessa trilha, segue o entendimento dos Tribunais, no sentido de que não 

há arbitrariedade na apreensão quando o contribuinte não cumpre o 

previsto em lei, in casu, o previsto no artigo 353, 359 §10, 588 e 589 do 

RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, c/c artigo 1º, inciso IV, 

alínea “b” da Portaria 100/96 descrito abaixo e outros descrito no Termo de 

Apreensão e Depósito nº 1136511-6: Art. 353 Ressalvados os casos 

previstos na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados e do 

ICMS, é vedada a emissão de documento fiscal que não corresponda a 

uma efetiva saída de mercadorias ou prestação de serviços. Art. 354 É 

considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova 

apenas em favor do fisco, o documento que: (cf. art. 35-B da Lei n° 

7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do 

Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o caput do art. 89 do Convênio 

SINIEF 6/89) I – não seja o regularmente exigido para a respectiva 

operação ou prestação; II – não contenha as indicações necessárias à 

perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do 

pagamento do imposto devido na mesma; (...) VII – discrimine mercadoria 

ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação; 

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, 

origem ou destino diferente nas suas vias; A propósito: “Ementa 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ICMS APURADO EM TRANSPORTE DE 

MERCADORIAS. NOTA FISCAL (DANFE). INIDÔNEA. NOTA REUTILIZADA. 

INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA. APREENSÃO DE MERCADORIA. 

NATUREZA DE PENALIDADE. CABIMENTO. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PARTE VENCIDA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO 

ADESIVO PROVIDO. 1. Para evitar responsabilidade tributária do 

contribuinte, o trânsito de mercadorias deve ser sempre acompanhado de 

nota fiscal idônea, preenchida de acordo com a legislação e regulamentos 

correlatos. 2. Uma vez que as notas fiscais que acompanham as 

mercadorias são inidôneas, o Fisco Estadual tem o dever de apreendê-las, 

não configurando, portanto, meio coercitivo para pagamento de tributos. 3. 

Vencida, a parte deverá ser condenada ao pagamento de honorários 

sucumbenciais. (Ap 76456/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

14/11/2016) Por via de consequência, não prospera a tese da parte 

reclamante, pois foram lavrados em razão da constatação de não 

acompanhamento de nota fiscal correspondente a mercadoria 

transportada, infração tributária de caráter material e permanente. Diante 

do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES o pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502679-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ AUGUSTO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT16115-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502679-08.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIZ AUGUSTO LEITE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501905-75.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501905-75.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. O exequente concordou com o valor depositado e 

solicitou o levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação 

foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001424-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS YOSHIHARU ARATANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001424-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLOVIS YOSHIHARU 

ARATANI REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer” proposta por CLOVIS YOSHIHARU ARATANI 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, almejando “a conversão do tempo 

especial em tempo comum, obrigando ainda que o Município faça constar 

da certidão de vida funcional do servidor o tempo insalubre, bem como 

considere nos registros de tempo de contribuição do servidor todo o 

tempo trabalhado em condições insalubres, convertendo-o em tempo 

comum, para fins viabilizar sua aposentadoria por tempo de contribuição.”. 

Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. 

Afirma o requerente que exerce a função de médico junto ao município de 

Cuiabá, todavia, do conjunto probatório constante nos autos, não é 

possível constatar a natureza do vínculo jurídico administrativo alegado. 

Noticia que durante o exercício de suas funções esteve exposto a fatores 

prejudiciais a sua saúde, portanto, faz jus aos requisitos e critérios 

diferenciados para a concessão de aposentadoria especial. Aduz que o 

ente público municipal lhe garantiu o direito ao pagamento do Adicional de 

Insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) e, assim, diante da 

inexistência de lei regulamentadora da aposentadoria especial aos 

servidores municipais, requer que sejam aplicadas as regras do Regime 

Geral da Previdência Social, nos termos do que estabelecem os artigos 40, 

§§ 4º e 12 da Constituição Federal e seja determinada a conversão do 

tempo de contribuição especial em comum, bem como seja considerado 

todo o tempo de exercício sob condições insalubres, convertendo o tempo 

de contribuição especial em comum para fins viabilizar sua aposentadoria 

por tempo de contribuição. No intuito comprobatório, o requerente 

colaciona aos autos apenas a simulação de sua aposentadoria realizada 

pelo município de Cuiabá que declara que o requerente implementará 

requisitos necessários para sua aposentadoria em 13/11/2025, bem como 

Certidão de Tempo de Contribuição emitida pela autarquia INSS que declara 

que o requerente conta com 3 anos, 3 meses e 1 dia de contribuição junto 

ao Regime Geral de Previdência Social. É cediço que incumbe o ônus de 

prova dos fatos constitutivos do direito a parte requerente, como dispõe 

no artigo 373, I, do CPC, portanto, alegando cumprir os requisitos legais 

para fazer jus ao pretendido, deve demonstrar através da apresentação 

mínima de documentos necessários para o julgamento de seu processo, 

pois é essencial que apresente o relatório da vida funcional, laudo de 

insalubridade, laudo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), histórico 

funcional detalhado; fichas financeiras referentes aos meses anteriores a 

interposição da presente ação, demonstrando o tempo de serviço na 

função de natureza insalubre; assim como a cópia do processo 

administrativo que comprove a negativa da administração pública. À 

míngua de provas do direito alegado, impõe-se a improcedência do pedido. 

Ante exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, 

por consequência, EXTINGUI-SE o processo nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MOURA CAPELASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001212-92.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SIMONE MOURA CAPELASSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer” proposta por SIMONE MOURA CAPELASSO 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a declaração do 

direito “...à conversão do tempo especial em tempo comum, obrigando 

ainda que o Estado faça constar da certidão de vida funcional da 

servidora o tempo insalubre, bem como considere nos registros de tempo 

de contribuição da servidora todo o tempo trabalhado em condições 

insalubres, convertendo-o em tempo comum, para fins viabilizar sua 

aposentadoria por tempo de contribuição”. Citado, o requerido apresentou 
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contestação. Passa-se ao julgamento. Afirma a requerente que exerce a 

função de técnica em radiologia, na carreira dos Técnicos do 

Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso. Alega 

que durante o exercício de suas funções esteve exposta a fatores 

prejudiciais a sua saúde, portanto, faz jus aos requisitos e critérios 

diferenciados para a concessão de aposentadoria especial. Aduz que 

diante de sua atividade faz jus ao pagamento do Adicional de 

Insalubridade e diante da inexistência de lei regulamentadora da 

aposentadoria especial aos servidores estaduais, requer que sejam 

aplicadas as regras do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do 

que estabelecem os artigos 40, § 4º da Constituição Federal, seja 

determinada a conversão do tempo de contribuição especial em comum, 

bem como seja considerado todo o tempo de exercício sob condições 

insalubres, convertendo o tempo de contribuição especial em comum para 

fins de viabilizar sua aposentadoria por tempo de contribuição. No intuito 

comprobatório, a requerente colaciona aos autos apenas a publicação que 

determina sua lotação na Gerência de Necropsia a partir de 01/04/2019 

(id. 20328734), escala de plantão da Gerência de Necropsia do mês de 

12/2018 e 04/2019 (id. 20328735) e a ficha de vida funcional 

comprovando sua lotação junto à mencionada gerência (id. 20328736). É 

cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a 

parte requerente, como dispõe no artigo 373, I, do CPC, portanto, alegando 

cumprir os requisitos legais para fazer jus ao pretendido, deve demonstrar 

através da apresentação mínima de documentos necessários para o 

julgamento de seu processo, pois é essencial que apresente o laudo de 

insalubridade, laudo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), histórico 

funcional detalhado, fichas financeiras referentes aos meses anteriores a 

interposição da presente ação, demonstrando o tempo de serviço na 

função de natureza insalubre; assim como a cópia do processo 

administrativo que comprove a negativa da administração pública. À 

míngua de provas do direito alegado, impõe-se a improcedência do pedido. 

Ante exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, 

por consequência, EXTINGUI-SE o processo nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015128-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NICOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TERRA CYRINEU OAB - MT20416/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169-O (ADVOGADO(A))

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT18970-O 

(ADVOGADO(A))

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT16068-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015128-10.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALESSANDRO NICOLI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação Desconstitutiva de 

Decisão Administrativa do TCE/MT c/ pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela proposta por ALESSANDRO NICOLI em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a desconstituição de acordão do TCE/MT e 

ressarcimento do valor recolhido. Citado, o requerido apresentou 

manifestação. Passa-se ao julgamento. Alega o requerente que exerceu o 

cargo de Prefeito do Município de Santa Carmem/MT, exercício de 2009 a 

2016. E durante esse período, respondeu por processo de tomada de 

contas n° 8150/2013, já transitado e julgado administrativamente. 

Posteriormente, em sede recursal, foi condenado à multa de 5% sobre o 

valor do dano. Aduz que o Tribunal de Contas no voto condutor do 

acordão afirma que não há nenhum apontamento de existência de dolo ou 

má-fé dos ex-gestores. Por esse motivo, argumenta que a multa não deve 

subsistir. A multa em questão foi aplicada nos termos do artigo 287 do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas: Art. 287. Quando o responsável 

for condenado à restituição de valores ao erário, além do valor a ser 

ressarcido, poderá ser aplicada a multa de até 100% sobre o valor do 

dano, limitada a 1000 (mil) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado de 

Mato Grosso – UPFs/MT –, ou outra que vier a sucedê-la, observando-se 

a gradação estabelecida em Resolução Normativa. Nota-se que o artigo 

em questão não fixa parâmetros subjetivos para a estimulação da multa. 

Dessa forma, a única exigência é condenação à restituição de valores ao 

erário. Sendo assim, a multa encontra-se revestida de legalidade, uma vez 

que o autor foi condenado por dano ao erário, conforme extrai-se do 

processo de tomada de contas n° 8150/2013. Ademais, verifica-se que o 

requerente não se insurgiu contra a aplicação da multa no próprio TCE/MT 

e, inclusive, já realizou o pagamento da mesma. Desta feita, o Poder 

Judiciário só pode se imiscuir nas competências do TCE/MT para analisar a 

legalidade das suas decisões, segundo o entendimento dos Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO. TCU. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário se 

manifestar sobre as questões de mérito decididas pelo TCU, conforme 

reiteradas decisões do STF. 2. Na caso em exame não houve 

comprovação de violação aos princípios constitucionais do devido 

processo legal que justificasse a atuação do Poder Judiciário. 3. Cumpre 

observar que o agravante não apresentou defesa quanto às 

irregularidades apontadas pelo TCU, tampouco efetuou o recolhimento do 

débito. 4.Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-1 - AI: 

00680020320134010000 0068002- 03.2013.4.01.0000, Relator : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de 

Julgamento: 22/09/2015, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 02/10/2015 

e-DJF1 P. 4625). Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial; e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002776-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002776-43.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO D OLIVEIRA 

GONCALVES PREZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução 

de título extrajudicial proposta por ANTONIO D'OLIVEIRA GONÇALVES 

PREZA em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando o recebimento 

dos honorários periciais fixados nos processos nº 383/2008, 

013/2008,095/2008 e 340/2008, em trâmite na 4ª Vara da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá/MT, na importância atualizada de R$ 18.637,08. 

Citado, o executado alegou prescrição e excesso da execução (id. 

18074062). Decido. Razão assiste ao embargante no que concerne a 

prescrição, eis que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o 

prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra 
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a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." Uma vez emitida a certidão, ter-se-á 

início o decurso do prazo prescricional inerente a todo título de crédito, no 

caso, o prazo de 5 (cinco) anos para se postular o respectivo 

recebimento. Assim, como os títulos de créditos foram emitidos no dia 

17/12/2012 e a ação só foi proposta em 30/12/2018, constata-se que a 

pretensão da parte exequente encontra-se fulminada pelo lapso 

prescricional quinquenal, comum a Fazenda Pública. Observa-se que a 

parte exequente, ainda que de posse da Certidão de Crédito quedou-se 

inerte, em recebê-la, administrativamente ou judicialmente. Ante o exposto, 

ACOLHE-SE os embargos de execução opostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO para DECLARAR a ocorrência da PRESCRIÇÃO; e, por 

consequência, EXTINGUIR o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso II, do CPC. Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002985-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BORGES DE AGUIAR ARGUELIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002985-12.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: IVONE BORGES DE AGUIAR 

ARGUELIO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença proposta por IVONE BORGES DE AGUIAR ARGUÉLIO, 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 4.422,21. Citados, os 

executados não opuseram embargos, conforme certidão lançada no id. 

26435488. DECIDO. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 

4.422,21 (quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e um 

centavos), conforme o cálculo apresentado no id 29186112, sendo a 

quantia de R$ 2.247,73 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e 

setenta e três centavos) devida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e o 

montante de R$ 2.174,48 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e 

quarenta e oito centavos) devido pelo MT PREV. Indefere-se o pedido de 

destaque dos honorários advocatícios no percentual de 30%, ante a 

ausência da juntada do respectivo contrato. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504167-32.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504167-32.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO CESAR PADILHA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Cuida-se de cumprimento de sentença 

na qual a parte exequente postula o recebimento do valor atualizado de R$ 

51.230,57 (cinquenta e um mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e sete 

centavos), consoante planilhas de cálculo (id. 11963240). Citado, o 

executado alegou excesso de execução, para tanto, junta planilha com o 

montante que entende correto (id. 13389552). Passa-se a decisão. 

Clarividente o equívoco no cálculo apresentado pela parte embargante, eis 

que aplicou índice diverso do fixado no acórdão, ocasionando, a 

discrepância entre os valores. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos a 

execução e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 51.230,57 (cinquenta e um mil, 

duzentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos). Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001715-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ALENCAR MATTOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001715-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MATHEUS ALENCAR 

MATTOSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Anulatória 

de Auto de Infração de Trânsito proposta por MATHEUS ALENCAR 

MATTOSO em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a declaração de nulidade do auto de infração 

DETRAN-111100-MTA0426487-7579/00. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que no dia 12/05/2019 foi parado numa blitz da “Lei Seca” e 

se recusou a fazer o “Teste do Bafômetro”, sendo multado no valor de R$ 

2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos). 

Pretende a declaração de nulidade do auto de infração e, consequente 

abstenção do seu pagamento. Da análise do auto de infração coligido no 

id. 21290600, extrai-se a informação de que o condutor “recusou-se a 

submeter a teste etilômetro” e a tipificação no art.. 165-A, do CTB. O citado 

dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro prescreve: Art. 165-A. 

Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro 

procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra 

substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: Infração - 

gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de 

dirigir por 12 (doze) meses; Medida administrativa - recolhimento do 

documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no 

§ 4º do art. 270. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no 
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caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses. Já o 

art. 277 do mesmo diploma legal informa que: "Art. 277. O condutor de 

veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de 

fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, 

perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na 

forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou 

outra substância psicoativa que determine dependência." A conduta de se 

recursar ao teste de etilômetro é incontroversa nos autos, na vigência da 

norma acima descrita à época do fato, e, segundo o Superior Tribunal de 

Justiça, a tipificação contida no art. 165-A do CTB, que remete ao art. 277 

do mesmo diploma, trata de infração de mera conduta, de forma que a 

penalidade aplicada ao caso encontra respaldo legal. Nesse sentido, o STJ 

no julgamento do Recurso Especial 1677380RS, firmou entendimento de 

que, em razão da necessidade de punição do descumprimento do dever 

positivo previsto no art. 277 do CTB, como infração de mera conduta, a 

recurso em se submeter ao teste de alcoolemia resulta na aplicação da 

mesma penalidade prevista para a sanção administrativa do art. 165 do 

CTB. (STJ-REsp1677380RS, Publicado em 16/10/2017) (STJ-AgInt no REsp 

171984 RJ, Publicado em 29/11/2018). Cita-se trecho do voto do Relator, 

Ministro HERMAN BENHAMIN, ipsis litteris: “(...) A recusa em se submeter 

ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, 

tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a 

aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo 

previsto no art. 277, caput. O indivíduo racional pauta sua conduta pelos 

incentivos ou desincentivos decorrentes do seu comportamento. Se a 

política legislativa de segurança no trânsito é no sentido de prevenir os 

riscos da embriaguez ao volante mediante fiscalização que permita 

identificar condutores que estejam dirigindo sob a influência de álcool ou 

qualquer outra substância psicoativa, deve a lei prever consequências 

que persuadam o indivíduo ao comportamento desejado pela norma. Caso 

o CTB não punisse o condutor que descumpre a obrigação de fazer 

prevista na legislação na mesma proporção do desrespeito ao tipo legal 

que a fiscalização viária tem o dever de reprimir, o indivíduo desviante 

sempre optaria pela consequência menos gravosa. (...)”. Pelo exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. Cuiabá, data registada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002842-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Z.M. MANUTENCAO E REPARACAO DE INSTRUMENTOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002842-23.2018.8.11.0001 REQUERENTE: Z.M. MANUTENCAO E 

REPARACAO DE INSTRUMENTOS LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO 

proposta por Z.M. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

LTDA - ME, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO na qual objetiva 

sua inclusão no SIMPLES NACIONAL com efeitos retroativos a 1º/01/2017, 

sob a alegação de que o impedimento de sua adesão no ano de 2017 

acorreu por falha da administração pública, que somente concluiu sua 

exclusão, iniciada em 30/09/2016, no dia 30/01/2017, com efeitos 

retroativos a 01/01/2017, impossibilitando sua aderência, cujo prazo era 

até o dia 31/01/2017. Citado, o requerido apresentou defesa. Passa-se à 

apreciação. A requerente alega que em 10/2016 foi notificada do TERMO 

DE EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL – DÉBITOS nº 262020/1627/68/2016, 

devido a suposto débito tributário de ICMS estadual com referencia aos 

meses FEV/MAI/JUN/JUL/AGO de 2016. Aduz que na data de 28/12/2016 

protocolou impugnação aos mencionados débitos, gerando a suspensão 

de sua exigibilidade, no intuito de viabilizar sua adesão ao SIMPLES 

NACIONAL no período de 01/01/2017 a 31/01/2017. Alega que, apesar da 

suspensão da exigibilidade dos débitos provocada pela impugnação ficou 

impedida de formalizar sua adesão no ano de 2017, que só regularizou-se 

após sua exclusão ocorrida no dia 30/01/2017, com efeitos a partir de 

1º/01/2017, impossibilitando sua nova aderência. Compulsando os autos, 

verifica-se que de fato a requerente foi excluída do SIMPLES, consoante 

extrai-se do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 

262020/1627/68/2016, e que a penalização se deu em razão de “ICMS 

EST. SIMPLIFICADO – ART. 87-J-6 RICMS”, em 5 (cinco) períodos de 

apuração. A própria requerente informa que foi notificada do Termo de 

Exclusão em 10/2016 e que tinha prazo de 30 dias para impugnação dos 

débitos, a contar da ciência do Termo, sob pena de ser efetivada sua 

exclusão no SIMPLES NACIONAL. Contudo, conforme se depreende das 

alegações da requerente, bem como dos documentos colacionados aos 

autos (id. 16965616), a impugnação aos débitos foi protocolada apenas 

em 28/12/2016, ou seja, extemporaneamente. Ademais, verifica-se que a 

requerente foi cientificada das pendências junto à SEFAZ-MT pelo Diário 

Oficial publicado no dia 06/10/2016 (id. 18802799, pág. 03) e por e-mail ao 

contabilista cadastrado, não havendo que se falar em ilegalidade, de 

acordo com o art. 29 da Lei Complementar nº 123/2006: Art. 29. A 

exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á 

quando: (...) § 6º Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a 

notificação: I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a 

exclusão; e II - poderá ser feita por meio eletrônico, observada a 

regulamentação do CGSN. Sendo assim, em que pese a alegação de que o 

impedimento de sua adesão ao SIMPLES NACIONAL 2017 ocorreu por 

débitos cuja inexigibilidade encontravam-se suspensas, restou 

comprovado que a impossibilidade ocorreu por inércia da parte e 

inobservância do prazo para impugnação dos débitos fiscais. Anota-se 

que, sequer restaram comprovadas as alegadas tentativas frustradas de 

adesão ao SIMPLES NACIONAL no calendário de 2017, procedimento que 

poderia ser efetivado até dia 31/01/2017. Desse modo, não vislumbra-se 

qualquer legalidade do ato exarado pela administração pública, 

impossibilitando, por consequência, a determinação da inclusão da 

requerente no SIMPLES NACIONAL referente ao calendário de 2017 com 

efeitos retroativos a 1º/01/2017. Por derradeiro, anota-se que a exigência 

feita pela Lei Complementar de possuírem as empresas regularidade fiscal 

para a inscrição no Simples Nacional não constitui ônus, penalidade ou 

ingerência indevida no patrimônio do contribuinte, mas apenas reforça a 

obrigação legal de pagamento dos tributos. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015988-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO APARECIDO SOUZA ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

GIANCARLO JOSE SANTANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GILBERTO JOSE DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ISRAEL ALVES DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JEAN POOL CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALEXSANDRO PRUDENCIO SIQUEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MANOEL FABIANO LEITE FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANDERSON NOVAES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CILVER ANTAO DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NELSON JOSE DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PATRICIA EDVIRGES DUARTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICKY WOTSON MARQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RONALDO DE SOUZA FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DEOMERCIO NERIS DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WALDISNEY NUNES DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDSON ANTONIO DE MIRANDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ENEAS BONIFACIO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ENILSON ADELINO DANTAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015 9 8 8 - 1 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  A D M I N I S T R A D O R ( A )  J U D I C I A L : 

ALEXSANDRO PRUDENCIO SIQUEIRA, ANDERSON NOVAES DOS 

SANTOS, CILVER ANTAO DE ARAUJO, DEOMERCIO NERIS DE ARAUJO, 

EDSON ANTONIO DE MIRANDA, ENEAS BONIFACIO DE ALMEIDA, ENILSON 

ADELINO DANTAS, FRANCISCO APARECIDO SOUZA ARAUJO, 

GIANCARLO JOSE SANTANA, GILBERTO JOSE DA CRUZ, ISRAEL ALVES 

DA CRUZ, JEAN POOL CORREA, MANOEL FABIANO LEITE FILHO, MIRIAN 

FERRAZ BERBEL BALMER, NELSON JOSE DOS SANTOS, PATRICIA 

EDVIRGES DUARTE, PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA, RICKY 

WOTSON MARQUES, RONALDO DE SOUZA FERREIRA, WALDISNEY 

NUNES DE ALMEIDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: COMANDANTE 

GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA proposta em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO 

GROSSO, na qual pretende “(...) ANULAR AS PROVAS PRESENCIAIS 

aplicadas aos graduandos do 1º Curso Superior de Técnico em 

Segurança Pública eis que eivadas de ilegalidade, moralidade e 

impessoalidade, sendo aplicadas NOVAS PROVAS PRESENCIAIS, 

devidamente formuladas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso, fins de garantir a lisura na classificação final 

dos graduandos, a qual serve de pressuposto principal ao preenchimento 

das vagas ofertadas no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos 

(CHOA) (...) ou “(...) a anulação do EDITAL Nº 001/DGP/PMMT DE 08 DE 

MAIO DE 2017 - PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O ÚLTIMO CURSO 

DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (CHOA/2017), determinando-se que a 

Autoridade Coatora confeccione novo Edital, garantindo a todos os 

primeiros-sargentos e subtenentes a possibilidade de concorrerem em 

condições de igualdade, concedendo-se a segurança.” Citado, o ESTADO 

DE MATO GROSSO apresentou contestação. Passa-se o julgamento. I – 

PRELIMINAR Como já delineado em sede de liminar, reconhece-se, de 

ofício, a ilegitimidade passiva do Comandante Geral da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso e determina-se sua exclusão do polo passivo. II – 

MÉRITO Verifica-se que a parte reclamada tornou público o Edital nº 

001/DGP/PMMT de 08 de maio de 2017, o qual teve por objetivo selecionar 

115 (cento e quinze) candidatos ao Curso de Habilitação de Oficiais 

Administrativos. Extrai dos autos que os reclamantes foram aprovados 

nas fases descritas no referido Edital, porém deixaram de serem 

matriculadas no CHOA, por serem classificados fora do limite de vagas. A 

nomeação de candidatos em concurso público não se resume apenas à 

existência de vagas, pois depende da conveniência e oportunidade 

administrativa, dotação orçamentária, dentre outros requisitos. Segundo o 

entendimento do STF, haverá direito à nomeação na existência de novas 

vagas durante o certame se o candidato conseguir demonstrar, de forma 

cabal que existe inequívoca necessidade de nomeação de aprovado 

durante o período de validade do certame; e que está havendo preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração ao não nomear os 

aprovados. Assim, considerando a natureza discricionária da 

administração pública em nomear candidatos além do número de vagas 

disponíveis no edital, não pode o Poder Judiciário intervir de modo a coagir 

a administração pública dentro de sua esfera de decisão, sob pena de 

ofensa ao princípio da separação dos poderes. Portanto, está 

demonstrado que a Administração obedeceu aos ditames legais e ao 

edital, norma geral que obriga as partes, de conhecimento prévio e ao qual 

aderem os candidatos quando se inscrevem para a seleção. A propósito: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA POLÍCIA MILITAR – 

PROCESSO SELETIVO - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS 

ADMINISTRATIVOS (CHOA) - LIMINAR CONCEDIDA PARA AUTORIZAR A 

PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS NAS DEMAIS FASES DO CERTAME - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITO PARA INSCRIÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante da demonstração de 

que a decisão liminar proferida pelo juízo singular, que autorizou a 

participação dos agravados nas demais fases do processo seletivo do 

Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) sem a 

observância das regras estabelecidas em edital e na legislação correlata, 

torna-se imperiosa a sua cassação. O edital é ato vinculante, tanto para a 

Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no 

certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas 

no ato convocatório do processo seletivo. (TJMT AI 18429/2015, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015) Portanto, não vislumbra-se 

qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Quanto aos candidatos 

matriculados por força de decisão judicial, não há que se falar em 

preterição haja vista que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça: " (...) não há preterição de candidato aprovado em concurso 

público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição 

inferior se deu por força de decisão judicial" (AGRg no REsp 1456915/GO, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

25/08/2015, DJe 02/09/2 015). (G.n.) Ante o exposto, RECONHECE-SE a 

ilegitimidade passiva do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE 

MATO GROSSO e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001220-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SIMOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001220-06.2018.8.11.0001 REQUERENTE: WALTER SIMOES - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, almejando a declaração de “...ilegitimidade do Ato Administrativo 

realizado pela Estado de Mato Grosso que ensejou a exclusão e 

penalidade da Empresa Autora no Sistema Simplificado de Tributação – 

SIMPLES NACIONAL, declarando sua nulidade de plano, ante a ausência 

de notificação regular, pelo cerceamento de defesa e violação dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a operar seus 

efeitos retroativos à data do dia 01/01/2015 e, consequentemente, 

ordenando a reinclusão da Empresa Autora ao SIMPLES NACIONAL até a 
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presente data”. Sustenta a parte requerente que o ato administrativo que 

culminou em sua exclusão do Simples Nacional, está eivado de ilegalidade 

por violação aos princípios constitucionais do contraditório e a ampla 

defesa, ante a ausência de notificação para impugnação à 

Intimação/Receita Bruta Acumulada (RBT12) nº 101401/1627/68/2016 

encaminhada pela Sefaz/MT. Para o adequado deslinde da lide, impende 

ressaltar que a controvérsia a ser analisada se limita a apurar a legalidade 

do ato administrativo que indeferiu o pedido de enquadramento no Simples 

Nacional ante a inércia do requerente após a notificação via DOE da 

Intimação/Receita Bruta Acumulada (RBT12) nº 101401/1627/68/2016. A 

mencionada intimação determinava que o requerente informasse ou 

recolhesse eventuais impostos, em razão da diferença de Receita Bruta 

informada em sua declaração do SIMPLES (DAS – Declaração anual do 

simples), cujo valor da diferença seria de R$ 203.219,65 (duzentos e três 

mil, reais duzentos e dezenove reais e centavos). O requerente alega 

discorda da cobrança. O citado documento trazia a seguinte informação: 

“caso haja discordância nos valores apresentados na presente intimação 

esta poderá ser impugnada no prazo de dez dias contados da data da 

ciência.” Verifica-se que o requerente foi cientificado da pendência junto à 

SEFAZ-MT pelo Diário Oficial, publicado no dia 30/03/2016, juntado no id. 

13262128, pág. 03, não havendo que se falar em ilegalidade, de acordo 

com o art. 29 da Lei Complementar nº 123/2006: Art. 29. A exclusão de 

ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: (...) 

§ 6º Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação: I - será 

efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e II - poderá ser 

feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN. Vê-se 

que a lei que estabelece as normas gerais relativas ao tratamento 

diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e 

empresas de pequeno porte não dispõe como obrigatoriedade a 

notificação por meio eletrônico como quer fazer valer a parte requerente. 

Apesar de previsto o prazo de 10 dias para cumprimento da intimação ou 

impugnação, o requerente manteve-se inerte até a data de 25/04/2016, o 

que motivou o indeferimento do recurso administrativo. Assim, analisando 

detidamente o esboço fático aliado à documentação carreada ao feito 

eletrônico pelo requerente, vê-se que restou comprovada a notificação do 

requerente, bem como a legalidade do ato exarado pela autoridade fiscal. 

Com efeito, não obstante as alegações da parte requerente, a questão é 

que o ato de exclusão do Simples Nacional foi motivado por norma 

reguladora, à qual se sujeitam todos os contribuintes, em face do princípio 

da isonomia. Ademais, impera o princípio da legalidade no exercício dos 

autos da Administração e o ato questionado encontra-se amparado na 

legislação, razão pela qual inexiste razão para alterar ou reconsiderar a 

decisão que o excluiu do Simples Nacional. Por derradeiro, anota-se que a 

exigência feita pela Lei Complementar de possuírem as empresas 

regularidade fiscal para a inscrição no Simples Nacional não se revela 

inconstitucional, porquanto não há qualquer caráter discriminatório ou 

ofensa à isonomia em exigir que o contribuinte cumpra com suas 

obrigações tributárias. Tal exigência não constitui ônus, penalidade ou 

ingerência indevida no patrimônio do contribuinte, mas apenas reforça a 

obrigação legal de pagamento dos tributos. Nesse sentido o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já assentiu: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL – TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO FISCAL – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – 

EXCLUSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A 

existência de débitos fiscais constitui hipótese de exclusão da 

microempresa ou da empresa de pequeno porte no Simples Nacional 

(artigo 17, inciso V, Lei Complementar 123/2006), norma que não conflita 

com os princípios constitucionais do tratamento favorecido para as 

empresas de pequeno porte, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem 

caracteriza meio de coação ilícito a pagamento de tributo. Precedentes 

jurisprudenciais. (AI 145923/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 09/08/2016). Assim, 

se o descumprimento da legislação de regência constitui hipótese de 

exclusão da microempresa ou da empresa de pequeno porte no Simples 

Nacional, razão não assiste à requerente. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1012448-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012448-41.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JULIO SILO DA CONCEICAO 

FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. JULIO SILO DA 

CONCEIÇÃO FILHO ajuizou ação de execução de título executivo de 16 

URH´s referentes a honorários de defensor dativo fixados nos processos 

de códigos: 92989, 88131, 90594, 23239, 71980, 64952, em trâmite na 

Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT . Citado, o executado não 

opôs embargos, conforme certidão lançada no id. 28826527. Vê-se que 

não foi feita atualização do valor da URH, no caso concreto. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] até 

a presente data é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado 

da unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 16 (dezesseis) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 14.856,16 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e seis 

reais e dezesseis centavos). Por disposição legal não incide condenação 

em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004380-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004380-05.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA ajuizou ação execução de título 

executivo de 09 URH’S e de R$ 300,00 referentes aos honorários de 

defensor dativo fixados nos processos: 1400-06.2015.811.0046, 

1054-89.2014.811.0046, 1875-35.2010.811.0046, 3749-79.2015.811.0046, 
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em trâmite na 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, 

almejando o recebimento da importância corrigida de R$ 9.114,47. Citado, o 

executado impugnou o cálculo apresentado pela exequente, alegando 

excesso, entendendo correto a quantia de R$ 8.656,59 (id. 24950163). O 

exequente manifesta concordância com o valor apresentado pelo 

embargante (id. 25779690). Ante o exposto, ACOLHE-SE os embargos de 

execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o 

crédito de R$ 8.656,59 (oito mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e 

nove centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004346-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004346-30.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA ajuizou ação de execução de título 

executivo de 08 URH’S e de R$ 300,00 referente aos honorários de 

defensor dativo fixados nos processos: 2657- 37.2013.811.0046, 

4983-91.2018.811.0046, 3997-45.2015.811.0046, em trâmites na 2ª Vara 

Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, almejando o recebimento da 

importância corrigida de R$ 8.011,25. Citado, o executado impugnou o 

cálculo apresentado pelo exequente, alegando excesso, entendendo 

correto a quantia de R$ 7.728,08 (id. 24944615). Razão assiste ao 

embargante, ante ao erro no cálculo apresentado pelo embargado, que 

aplicou índice de correção diversa do devido. Ante o exposto, ACOLHE-SE 

os embargos de execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e 

HOMOLOGA-SE o crédito de R$ 7.728,08 (sete mil, setecentos e vinte oito 

reais e oito centavos). Por disposição legal não incide condenação em 

custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007677-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007677-20.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: OSMAR LUIZ PRETTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. OSMAR LUIZ 

PRETTO ajuizou ação de execução de título executivo de 13 URH´s e de 

R$ 300,00, referente a honorários de defensor dativo fixados nos 

processos :  342-31 .2016 .811 .0046 ,  2537-18 .2018 .811 .0046 , 

2340-63.2018.811.0046, 1461-27.2016.811.0046, 3847-64.2015.811.0046, 

2473-76.2016.811.0046, 1995-97.2018.811.0046, 5020-89.2016.811.0046, 

em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, almejando o 

recebimento da importância de R$ 12.370,76. Citado, o executado 

quedou-se inerte (id. 28837538). Vê-se que não foi feita atualização do 

valor da URH, no caso concreto. Portanto, considerando a atualização da 

URH na tabela de honorários da OAB[1] até a presente data é de R$ 

928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria 

OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 13 (treze) URH’s mais a quantia de R$ 300,00, que perfaz o montante 

de R$ 12.370,76 (doze mil, trezentos e setenta reais e setenta e seis 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca 

da presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000386-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER DA MOTA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT9265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000386-66.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: HELDER DA MOTA OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por HELDER DA MOTA OLIVEIRA em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento dos honorários 

periciais fixados nos processos: 26296-02.2013.811.0041 e 

4782-90.2013.811.0041, em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT, na importância de R$ 23.960,00. Citado, o executado 

concordou com o mencionado valor (id. 18439033). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 23.960,00 (vinte e três mil, 

novecentos e sessenta reais), relativo aos honorários periciais fixados 

nos processos acima descritos. Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da 

MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003111-28.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003111-28.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ELAINE FREIRE ALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. ELAINE FREIRE ALVES ajuizou ação de 

execução de título executivo de 01 URH, referente a honorários de 

defensor dativo fixado no processo: 572-81.2018.811.0053, em trâmite na 

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT. Citado, o 

executado quedou-se inerte (id. 26792029). Vê-se que não foi feita 

atualização do valor da URH, no caso concreto. Portanto, considerando a 

atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] até a presente data 

é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela 

própria OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 01 (uma) URH que perfaz o montante de R$ 928,51 (novecentos e vinte 

e oito reais). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las 

para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000581-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000581-51.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se ação de 

execução de título extrajudicial proposta por ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento dos honorários periciais fixados no 

processo nº 17011-45.2014.811.0042, em trâmite na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá–MT, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais). Citado, o executado concordou com o mencionado valor (id. 

18906042). Passa-se à apreciação. A atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais). Por disposição legal não incide condenação em 

custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la 

para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009908-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009908-20.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: IVONIR ALVES DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. IVONIR ALVES DIAS ajuizou ação de 

execução de título executivo de 03 URH’S referente aos honorários de 

defensor dativo fixados nos processos: 3027-80.2019.811.0086 e 

1963-06.2017-811.0086, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca Nova 

Mutum-MT. Citado, o executado quedou-se inerte (id. 28982651). Vê-se 

que não foi feita atualização do valor da URH, no caso concreto. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] até 

a presente data é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado 

da unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 03 (três) URH que perfaz o montante de 

R$ 2.785.53 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las 

para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008692-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008692-24.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. LUCAS MOREIRA MILHOMEM ajuizou 

ação de execução de título executivo de 09 URH’S referente aos 

honorários de defensor dativo fixados nos processos códigos: 77438, 

76272, 77248, 77249, 77535 e 78249, em trâmite na Vara Única da 

Comarca de Brasnorte- MT. Citado, o executado quedou-se inerte (id. 

29031103). Vê-se que não foi feita atualização do valor da URH, no caso 

concreto. Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de 

honorários da OAB[1] até a presente data é de R$ 928,51, deve ser 

aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de 

homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

referente à quantia correspondente e atualizada de 09 (nove) URH’s que 

perfaz o montante de R$ 8.356,56 (três mil, trezentos e cinquenta e seis 

reais e cinquenta e seis centavos). Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 
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Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidões de 

créditos acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503300-39.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503300-39.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA, objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 

1.368,64. Citado, o executado concordou com o cálculo (id. 27789938). 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 1.368,64 (um mil, 

trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500162-64.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UDNEIA MARIA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Bertani OAB - MT14501-O (ADVOGADO(A))

SILVANA BERTANI OAB - MT0007828A (ADVOGADO(A))

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500162-64.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: UDNEIA MARIA SIQUEIRA 

EXECUTADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por UDNEIA 

MARIA SIQUEIRA em desfavor do FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 

TOCANTINS – UNITINS, objetivando o recebimento do valor atualizado de 

R$ 64.819,47 (sessenta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e 

quarenta e sete centavos). Citado, o executado alegou excesso, no que 

os autos foram encaminhados à contadoria judicial. Intimados do retorno 

dos autos, apenas a exequente se manifestou. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 50.752,97 (cinquenta mil, setecentos e 

cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), apresentado pela 

Contadoria Judicial (id. 12848044). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501063-32.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR MIGUEL DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501063-32.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: AGENOR MIGUEL DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposto por AGENOR MIGUEL DE OLIVEIRA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 34.364,24 (trinta e quatro mil, trezentos e sessenta 

e quatro reais e vinte e quatro centavos), conforme planilha de cálculo 

juntada no id. 13624523. Citado, o executado concordou com o cálculo 

apresentado pelo autor (id. 16298617). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 34.364,24 (trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro 

reais e vinte e quatro centavos). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003766-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON TADEU DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TADEU DA SILVA OAB - MT22930/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003766-94.2019.8.11.0002 EXEQUENTE: GILSON TADEU DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. GILSON TADEU DA SILVA ajuizou ação 

de execução de título executivo de 10 URH´s referente aos honorários de 

defensor dativo fixados no processo nº 14851-36.2015.811.0002, em 

trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na 

importância de R$ 9.285,10. Citado, o executado não opôs embargos. 

Vê-se que foi feita atualização do valor da URH, conforme cálculo no 

corpo da inicial, utilizando-se da tabela de honorários da OAB que é 

reajustada anualmente todo mês fevereiro. Portanto, considerando que a 

atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] até a presente data 

é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela 

própria OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 10 (dez) URH’s, que perfaz o montante de R$ 9.285,10 (nove mil, 

duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 
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Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) 

original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1029138-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1029138-25.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: ISABELLY FURTUNATO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. ISABELLY FURTUNATO ajuizou ação de 

execução de título executivo de 02 URH´s referente aos honorários de 

defensor dativo fixados nos processos de códigos: 573549 e 573079, em 

trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na importância 

corrigida de R$ 1.857,02. Citado, o executado não opôs embargos. Vê-se 

que foi feita atualização do valor da URH, conforme cálculo no corpo da 

inicial, utilizando-se da tabela de honorários da OAB que é reajustada 

anualmente todo mês fevereiro. Portanto, considerando que a atualização 

da URH na tabela de honorários da OAB[1] até a presente data é de R$ 

928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria 

OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 02 (duas) URH’s, que perfaz o montante de R$ 1.857,02 (um mil, 

oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos). Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007712-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007712-77.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. LUIS CARLOS DIAS ajuizou ação de 

execução de título executivo de 02 URH´s referente a honorários de 

defensor dativo fixados no processo nº 1000047-17.2019.8.11.0031, em 

trâmite na Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, na importância de R$ 

1.868,53. Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão 

lançada no id. 28872091. Verifica-se que o cálculo de id. 23937614 foi 

realizado considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, acrescido de juros de 

0,5%. Portanto, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela 

própria OAB para fins de homologação do crédito devido, mas sem a 

incidência dos juros. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente 

à quantia correspondente e atualizada de 02 (dois) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 1.857,02 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e 

dois centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a certidão original na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-la para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007261-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007261-52.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ROBERSON 

SIQUEIRA DE MELO ajuizou ação de execução de título executivo de 05 

URH´s referente a honorários de defensor dativo fixados nos processos 

de códigos: 92356, 119091 e 121443, em trâmite na 3ª Vara da Comarca 

de Nova Mutum/MT . Citado, o executado não opôs embargos, conforme 

certidão lançada no id. 28837532. Vê-se que não foi feita atualização do 

valor da URH, no caso concreto. Portanto, considerando que a atualização 

da URH na tabela de honorários da OAB[1] até a presente data é de R$ 

928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria 

OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 05 (cinco) URH’s, que perfaz o montante de R$ 4.642,55 (quatro mil, 

seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Sem 

custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007342-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007342-98.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ROBERSON 

SIQUEIRA DE MELO ajuizou ação de título executivo de 01 URH referente a 

honorários de defensor dativo fixados no processo de código nº 73788, 

em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT . Citado, o 

executado não opôs embargos, conforme certidão lançada no id. 

28837535. Vê-se que não foi feita atualização do valor da URH, no caso 

concreto. Portanto, considerando que a atualização da URH na tabela de 

honorários da OAB[1] até a presente data é de R$ 928,51, deve ser 

aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de 

homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

referente à quantia correspondente e atualizada de 01 (uma) URH, que 

perfaz o montante de R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e 

cinquenta e um centavos). Sem custas e honorários, conforme os artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto 

no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem 

da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006565-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006565-16.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUES ajuizou ação de execução de 

título executivo de 05 URH´s referente a honorários de defensor dativo 

fixados nos processos de códigos: 85827 e 86022, em trâmite na Vara 

Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT. Citado, o executado 

não opôs embargos, conforme certidão lançada no id. 28982641. Vê-se 

que não foi feita atualização do valor da URH, no caso concreto. Portanto, 

considerando que a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] até a presente data é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 05 (cinco) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 4.642,55 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e 

cinquenta e cinco centavos). Sem custas e honorários, conforme os 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002403-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MIRANDA BENCICE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MIRANDA BENCICE OAB - MT25697-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002403-75.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS CESAR MIRANDA BENCICE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUIS CESAR 

MIRANDA BENCICE ajuizou ação de execução de título executivo de 02 

URH´s referente a honorários de defensor dativo fixados no processo de 

código nº 570437, em trâmite na 12ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT. Citado, o executado não opôs embargos, conforme certidão 

lançada no id. 28872094. Vê-se que não foi feita atualização do valor da 

URH, no caso concreto. Portanto, considerando que a atualização da URH 

na tabela de honorários da OAB[1] até a presente data é de R$ 928,51, 

deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para 

fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 02 (dois) 

URH’s, que perfaz o montante de R$ 1.857,02 (um mil, oitocentos e 

cinquenta e sete reais e dois centavos). Sem custas e honorários, 

conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las 

para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002759-07.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERISON COSTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002759-07.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ERISON COSTA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença 

proposta por ERISON COSTA DE OLIVEIRA, objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 5.744,34. Intimados, o ESTADO DE MATO GROSSO 

concordou com o cálculo, enquanto o MT PREV quedou-se inerte. DECIDO. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 5.744,34 (cinco mil 

setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), 

conforme o cálculo apresentado no id 29186091, sendo a quantia de R$ 

2.384,72 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois 

centavos) devida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e o montante de R$ 
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3.359,62 (três mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois 

centavos) devido pelo MT PREV. Defere-se o destaque dos honorários 

advocatícios no percentual de 30%, pactuado entre as partes, a teor do 

respectivo contrato lançado no id 21888830. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009552-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE WEBER DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009552-25.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: FELIPE WEBER DE SOUSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. FELIPE WEBER DE SOUSA ajuizou ação 

de execução de título executivo de 05 URH’S referente aos honorários de 

defensor dativo fixados no processo nº 1000384-38.2019.8.11.0085, em 

trâmite na Vara da Comarca de Terra Nova do Norte-MT. Citado, o 

executado quedou-se inerte (id. 29031103). Vê-se que não foi feita 

atualização do valor da URH, no caso concreto. Portanto, considerando a 

atualização da URH na tabela de honorários da OAB até a presente data é 

de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela 

própria OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 05 (nove) URH’s que perfaz o montante de R$ 4.642,55 (Quatro mil 

seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000539-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO ANTONIO DILL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000539-36.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: EVERALDO ANTONIO DILL 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença proposto por EVERALDO ANTÔNIO DILL, objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 9.719,34. Citados os requeridos, 

apenas o ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos à execução 

alegando excesso. Passa-se à apreciação. Verifica-se que o alegado 

excesso fundamenta-se em erro material relativo ao ano que constou no 

dispositivo, mas que não é o indicado no pedido e na fundamentação da 

decisão, e por isso, pode ser corrigido de ofício, razão pela qual 

improcedem os embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos e 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 9.719,34 (nove mil, setecentos e dezenove 

reais e trinta e quatro centavos) indicado no id 29233273, sendo a quantia 

de R$ 4.275,59 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e 

nove centavos) devida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e o montante de 

R$ 5.443,75 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos) devido pelo MT PREV. Defere-se o destaque dos 

honorários advocatícios no percentual de 20%, pactuado entre as partes 

(id 20647866). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002546-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FRANTHESCO APARECIDO MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002546-98.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JEAN FRANTHESCO 

APARECIDO MONTEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento 

de sentença objetivando o recebimento do valor total de R$ 21.406,73 

(vinte e um mil, quatrocentos e seis reais e setenta e três centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 21888430. Citado, o 

executado concordou com o valor. Ante o exposto, HOMOLOGAM-SE os 

valores de R$ 15.244,89 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e 

oitenta e nove centavos) devidos pela autarquia MTPREV, e de R$ 

6.175,47 (seis mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e sete 

centavos) devidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, conforme cálculos 

de id. 29125913. Defere-se o destaque da verba honorária no percentual 

pactuado entre as partes (30%). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007800-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM OAB - MT26049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 
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1007800-18.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO VICTOR ANDRADE 

AMORIM EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

JOÃO VICTOR ANDRADE AMORIM ajuizou ação de execução de título 

extrajudicial de 4,5 URH´s referente aos honorários de defensor dativo 

fixados nos processos: 570637, 527892 e 483808, em trâmite na 9ª Vara 

Criminal da comarca de Cuiabá/MT, na importância corrigida de R$ 

4.034,28 (quatro mil, trinta e quatro reais e vinte e oito centavos). Citado, o 

executado não opôs embargos, conforme certidão. Vê-se que foi feita 

atualização do valor da URH, conforme cálculo no corpo da inicial, 

utilizando-se da tabela de honorários da OAB que é reajustada anualmente 

todo mês fevereiro. Portanto, considerando que a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB[1] até a presente data é de R$ 928,51, deve 

ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins 

de homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 4,5 URH’s, que 

perfaz o montante de R$ 4.178,29 (quatro mil, cento e setenta e oito reais 

e vinte e nove centavos). Por disposição legal não incide condenação em 

custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013512-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013512-86.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução 

de título extrajudicial proposta por ALINE DE ALCANTARA MAGNANI 

BEZERRA DE OLIVEIRA em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

objetivando o recebimento dos honorários periciais fixados no processo 

nº 0009354-12.2013.8.11.0002, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá/MT, na importância de R$ 2.500,00. Citado, o executado 

concordou com o mencionado valor (id. 27530830). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), relativo aos honorários periciais. Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da 

MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a certidão original na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo da certidão de crédito acerca 

da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002770-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO EDUARDO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002770-36.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: FABRICIO EDUARDO 

FERNANDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 12.964,51 

(doze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 21805487. 

Citado, o executado não se opôs. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor 

de R$ 12.964,51 (doze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e 

cinquenta e um centavos), sendo R$ 11.633,78 (onze mil, seiscentos e 

trinta e três reais e setenta e oito centavos) devidos pela autarquia 

MTPREV, e R$ 1.330,73 (um mil, trezentos e trinta reais e setenta e três 

centavos) devidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Defere-se o 

destaque da verba honorária no percentual pactuado entre as partes 

(30%). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000234-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CHIMELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000234-18.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO SERGIO CHIMELLO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de sentença objetivando 

o recebimento do valor atualizado de R$ 24.015,95 (vinte e quatro mil, 

quinze reais e noventa e cinco centavos), conforme demonstrativo de 

cálculo coligido no id. 21804183. Citado, o executado não se opôs. Ante o 

exposto, HOMOLOGAM-SE os valores de R$ 19.777,08 (dezenove mil, 

setecentos e setenta e sete reais e oito centavos) devidos pela autarquia 

MTPREV, e de R$ 4.238,80 (quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e 

oitenta centavos) devidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, conforme 

planilha de cálculo coligida no id. 29126413.. Defere-se o destaque da 

verba honorária no percentual pactuado entre as partes (30%). Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000450-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM LUCAS JULIANO DE ALCANTARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000450-76.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: WILLIAM LUCAS JULIANO DE 

ALCANTARA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por WILLIAM LUCAS 

JULIANO DE ALCÂNTARA, objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 656,23. Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO alegou excesso e 

juntou planilha com o montante que entende correto, o qual, a parte 

exequente concordou. Passa-se à apreciação. Ante o exposto, 

ACOLHEM-SE os embargos à execução e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 

641,61 (seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), 

conforme planilha de cálculo coligida no id 28586484. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502979-04.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502979-04.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO MOREIRA ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposto por ANTÔNIO MOREIRA ROSA, 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 7.315,25. Citado, o 

ESTADO DE MATO GROSSO concordou com o cálculo apresentado pela 

parte exequente. Contudo, observou-se o equívoco do exequente em 

relação aos juros e ao índice da correção monetária, razão pela qual os 

autos foram encaminhados à Contadoria Judicial. Juntado novo cálculo, as 

partes concordaram com o valor (id's. 28009886 e 28462913). Passa-se à 

apreciação. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 5.626,16 

(cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), 

conforme cálculo apresentado no id. 27875772. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002136-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUIZA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002136-40.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VERA LUIZA DA SILVA 

COSTA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença proposto por VERA LUIZA DA SILVA COSTA, objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 7.288,37. Citados, os executados 

concordaram com o cálculo (id. 26419696). Passa-se à apreciação. Ante 

o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 7.288,37 (sete mil, duzentos e 

oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), conforme o cálculo 

apresentado no id. 29127599, sendo a quantia de R$ 3.146,54 (três mil, 

cento e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) devida pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO, e o montante de R$ 4.141,83 (quatro mil, 

cento e quarenta e um reais e oitenta e três centavos) devidos pelo MT 

PREV. Defere-se o destaque dos honorários advocatícios no percentual 

de 30%, pactuado entre as partes, a teor do respectivo contrato lançado 

no id. 24332953. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002764-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE MOREIRA DE MATOS BANKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002764-29.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELISANE MOREIRA DE MATOS 

BANKOW REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença proposto por ELISANE MOREIRA DE MATOS BANKOW, 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 7.442,63. Citados, os 

executados não opuseram embargos, conforme certidão lançada no id. 

25828327. Passa-se à apreciação. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 7.442,63 (sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e 

sessenta e três centavos), conforme o cálculo apresentado no id. 

29221710, sendo a quantia de R$ 1.288,25 (um mil, duzentos e oitenta e 

oito reais e vinte e cinco centavos) devida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, e o montante de R$ 6.154,38 (seis mil, cento e cinquenta e 

quatro reais e trinta e oito centavos) devidos pelo MT PREV. Defere-se o 

destaque dos honorários advocatícios no percentual de 20%, pactuado 

entre as partes, a teor do respectivo contrato lançado no id. 21802005. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002769-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002769-51.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ALESSANDRA APARECIDA 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença proposto por ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA, objetivando 

o recebimento do valor atualizado de R$ 6.460,55. Citados, os executados 

não opuseram embargos, conforme certidão lançada no id. 25828327. 

Passa-se à apreciação. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 

6.460,55 (seis mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e cinco 

centavos), conforme o cálculo apresentado no id. 292332178, sendo a 

quantia de R$ 281,86 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e seis 

centavos) devida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e o montante de R$ 

6.178,69 (seis mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e nove 

centavos) devidos pelo MT PREV. Defere-se o destaque dos honorários 

advocatícios no percentual de 30%, pactuado entre as partes, a teor do 

respectivo contrato lançado no id. 21801345. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503406-64.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA BERNARDINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503406-64.2015.8.11.0001 REQUERENTE: MAIRA BERNARDINA DA 

CRUZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Cuida-se de cumprimento de sentença 

no qual a parte exequente postula o recebimento do valor atualizado de R$ 

59.480,20 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte 

centavos), sendo R$ 54.072,91 relativos ao crédito principal e R$ 

5.407,29, referente aos honorários sucumbenciais de 10% fixados pela 

TR, consoante planilha de cálculo juntada no id. 11869272. Citado, o 

executado alegou excesso e indicou o valor de R$ 54.089,08 como sendo 

o correto, sem acrescentar o valor relativo aos honorários sucumbenciais 

(id. 15326118). Passa-se à apreciação. Vislumbra-se equívoco no cálculo 

apresentado pelo embargante, eis que o crédito principal é superior ao 

indicado no pedido. Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de 

execução e HOMOLOGAM-SE os valores relativos ao crédito principal e 

aos honorários sucumbenciais, nos monstantes de R$ 54.072,91 

(cinquenta e quatro mil, setenta e dois reais e noventa e um centavos) e 

R$ 5.407,29 (cinco mil, quatrocentos e sete reais e vinte e nove 

centavos), respectivamente. Defere-se o destaque dos honorários 

contratuais na forma pactuada entre as partes (id. 15953952). Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1039546-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELIX DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELIX DE BARROS OAB - MT25264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1039546-75.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: LEANDRO FELIX DE BARROS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LEANDRO FELIX 

DE BARROS ajuizou ação de execução de título executivo de 02 URH´s 

referente aos honorários de defensor dativo fixados nos processos: 

24407-39.2015.811.0042 e 18419-95.2019.811.0042, em trâmite na 14ª e 

7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, respectivamente, na 

importância corrigida de R$ 1.860,18 (um mil, oitocentos e sessenta reais e 

dezoito centavos). Citado, o executado não opôs embargos, conforme 

certidão. Vê-se que foi feita atualização do valor da URH, conforme 

cálculo no corpo da inicial, utilizando-se da tabela de honorários da OAB 

que é reajustada anualmente todo mês fevereiro. Portanto, considerando 

que a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] até a 

presente data é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da 

unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 02 (duas) URH’s, que perfaz o montante 

de R$ 1.857,02 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dois 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca 

da presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007325-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1007325-62.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: IVONIR ALVES DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. IVONIR ALVES 

DIAS ajuizou ação de execução de título extrajudicial de 03 URH´s 

referente aos honorários de defensor dativo fixados nos processos 

códigos: 126278, 126111 e 43466, em trâmite na Comarca de Nova 

Mutum/MT, na importância de R$ 2.785,53 (dois mil, setecentos e oitenta e 
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cinco reais e cinquenta e três centavos). Citado, o executado não se 

opôs. Passa-se à apreciação. Considerando que a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB[1] até a presente data é de R$ 928,51, deve 

ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins 

de homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 03 (três) 

URH’s, que perfaz o montante de R$ 2.785,53 (dois mil, setecentos e 

oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no 

art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da 

certidões de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004918-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1004918-83.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS ajuizou ação de execução de título 

extrajudicial de 03 URH´s referente aos honorários de defensor dativo 

fixados nos processos códigos: 262000, 261996 e 255671, em trâmite na 

3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT, na importância de 

R$ 2.689,53 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três 

centavos). Citado, o executado não se manifestou. Passa-se à 

apreciação. Considerando que a atualização da URH na tabela de 

honorários da OAB[1] até a presente data é de R$ 928,51, deve ser 

aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de 

homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

referente à quantia correspondente e atualizada de 03 (três) URH’s, que 

perfaz o montante de R$ 2.785,53 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco 

reais e cinquenta e três centavos). Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no 

art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das 

certidões de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004913-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1004913-61.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: DOMINGOS SAVIO FERREIRA 

DA COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA ajuizou ação de execução de 

título extrajudicial de 10 URH´s referente aos honorários de defensor 

dativo fixados no processo código n° 478865, em trâmite na 1ª Vara 

Criminal desta Comarca, na importância de R$ 9.285,10 (nove mil, 

duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). Citado, o executado não 

se manifestou. Passa-se à apreciação. Considerando que a atualização 

da URH na tabela de honorários da OAB[1] até a presente data é de R$ 

928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria 

OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 10 (dez) URH’s, que perfaz o montante de R$ 9.285,10 (nove mil, 

duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do disposto no 

art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da 

certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501170-13.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BETI MARIA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501170-13.2013.8.11.0001 REQUERENTE: BETI MARIA DE AMORIM 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500521-14.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MONGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500521-14.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: HELIO MONGE EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se o pedido de 

destacamento dos honorários contratuais, cujo pedido não foi deduzido 

em juízo até o julgamento da ação. Segundo o disposto no art. 22 

parágrafo 4º da Lei 8.906/94 é possível o destaque de honorários 

contratuais desde que o advogado faça o pedido e junte o contrato de 

honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou 

precatório. O Provimento nº 11/2017-CM também prevê o destaque caso o 

exequente apresente o contrato antes do cálculo. Ademais, vê-se, pois, 

que já é possível a expedição de atos para o pagamento do crédito 

principal ao credor, de modo que o advogado poderá receber com maior 

celeridade seus honorários contratuais diretamente do seu cliente, com 

quem mantém relação privada fundamentada em título executivo 

extrajudicial. Não há como retornar à fase da sentença homologatória para 

determinar o destaque de honorários, o que representaria, inclusive, tanto 

para a parte como para o advogado, procrastinação indevida no 

recebimento dos valores devidos. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de alvará separado de honorários contratuais do crédito da 

parte autora por ausência de decisão judicial nesse sentido, a 

extemporaneidade do pedido e consequente inexistência de cálculo para 

tal desmembramento. O executado realizou o pagamento. A parte 

exequente se manifestou, concordando com a quitação. Diante do 

exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o valor 

bloqueado foi a maior, neste caso determina-se a expedição de alvará(s) 

para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de 

tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência e após intime-se o Estado de Mato 

Grosso para apresentar conta bancaria para a devolução do saldo a 

maior. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505285-09.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505285-09.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. 

A obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a 

parte exequente para apresentar os dados bancários. Publique-se. Após 

o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501202-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARAUJO BASTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501202-81.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA JOSE DE ARAUJO 

BASTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502270-32.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502270-32.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VESPASIANO PECHE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000620-19.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000620-19.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502126-92.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502126-92.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VESPASIANO PECHE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002203-73.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002203-73.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários. Publique-se. Após o processamento do 

alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502127-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502127-77.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VESPASIANO PECHE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500383-81.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MENDES PEREIRA CARDOSO SABO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500383-81.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: FERNANDA MENDES PEREIRA 

CARDOSO SABO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. O exequente concordou com o valor depositado e 

solicitou o levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação 

foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505072-03.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOEDIL CORREA DE SANT ANNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA OAB - MT11586-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505072-03.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LOEDIL CORREA DE SANT 

ANNA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505279-02.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505279-02.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. 

A obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a 

parte exequente para apresentar os dados bancários. Publique-se. Após 

o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505229-73.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505229-73.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIANE ESTEVES FERREIRA 

SAMPAIO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001859-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001859-58.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: JAIRO SOUZA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505286-91.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505286-91.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ASTILHO DEMETRIO URBITA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. 

A obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a 

parte exequente para apresentar os dados bancários. Publique-se. Após 

o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503193-92.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE ALMEIDA KORMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503193-92.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: DANIELLE ALMEIDA KORMANN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários. Publique-se. Após o processamento do 

alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504373-12.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504373-12.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 
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924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários. Publique-se. Após o processamento do 

alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001322-96.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA D AVILA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001322-96.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA HELENA D AVILA 

BARROS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504735-14.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO JORGE MACHADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504735-14.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: THYAGO JORGE MACHADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários. Publique-se. Após o processamento do 

alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000296-63.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000296-63.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários. Publique-se. Após o processamento do 

alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501673-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS JOSE DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501673-97.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ELVIS JOSE DA COSTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000561-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000561-31.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: RUTH AIARDES EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase 

de cumprimento de sentença. A obrigação foi satisfeita mediante 

sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o executado. Mesmo após 

intimada a parte exequente não se manifestou, o que demonstra 

concordância tácita com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários. Publique-se. Após o processamento do 

alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 0501151-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRDA BENEDITA DA COSTA BELEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501151-70.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LENIRDA BENEDITA DA COSTA 

BELEM EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários. Publique-se. Após o processamento do 

alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008074-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GOMES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1008074-79.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JOSIAS GOMES BORGES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Fundamento e decido. 

Trata-se de reclamação proposta em face do MTPREV na qual a parte 

autora postula ordem judicial que determine a suspensão dos descontos 

previdenciários sobre adicional noturno e insalubridade. Intimada para 

apresentar cópia do procedimento administrativo que tenha resultado no 

indeferimento do seu pleito com o escopo de demonstrar o interesse de 

agir e que há pretensão resistida, a parte autora deixou de juntar aos 

autos o protocolo exigido, mesmo após diversas dilações de prazo. O 

Supremo Tribunal Federal já decidiu que a instituição das condições da 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição a República, nos 

termos da tese de repercussão geral fixada no RE 631240/MG: Ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não 

deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e 

reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de 

pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício 

anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de 

conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser 

formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria 

de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez 

que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao 

menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

– itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial 

deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a 

que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para 

determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar 

a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no 

pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a 

postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, 

colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, 

considerando como data de entrada do requerimento a data do início da 

ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, 

que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF - RE 

631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). Nessa esteira tem-se 

que a demonstração de recusa administrativa é essencial para se 

comprovar o interesse de agir. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INEXISTÊNCIA DE RECUSA OU PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Não há interesse de agir na ação 

cautelar de exibição de documentos, quando a pretensão do interessado 

não sofreu resistência por parte da instituição detentora de tais 

documentos, premissa cuja revisão demanda reexame de matéria de fato, 

incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Pela aplicação 

dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de 

exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência 

à pretensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 1434954/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). EMENTA RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA COM DANO MORAL – AULAS 

MINISTRADAS – SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO INICIAL 

IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE 

NEGATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – RECONHECIDO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

RECURSO PREJUDICADO. De análise dos autos, verifica-se que a 

ausência de interesse processual deve ser reconhecida, visto que é nítido 

que não houve qualquer negativa do ente público na realização do 

pagamento das aulas ministradas, fato este inclusive confesso pelo 

autor/recorrente. Assim, reconheço a ausência de interesse processual 

do autor e julgo extinto o feito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Recurso 

prejudicado.TJMT – Turma Recursal Única - Recurso Inominado nº.: 

1002596-61.2017.8.11.0001 – TN – PJE Origem: JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI - 

Data do Julgamento: 06/09/2019). Na hipótese dos autos, segundo as 

informações apresentadas, a parte autora não comprovou ter realizado 

requerimento administrativo. Se um simples requerimento feito à 

administração pode viabilizar a correção/suspensão de ato, em tese, 
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ilegal, não há motivo para o ajuizamento da ação porque o Judiciário não é, 

e nem pode ser, substituto da Administração Pública se não houver 

alegação de ilegalidade analisada e rejeitada pela própria Administração, 

sob pena de se incorrer no risco de se violar o princípio constitucional da 

separação de poderes. Ademais, incumbe ao Judiciário precipuamente a 

função de resolver o conflito de interesses na perspectiva de controle de 

legalidade, o qual, no caso, sequer se estabeleceu uma vez que o 

requerido tampouco tem conhecimento do inconformismo e da pretensão 

da parte requerente. Portanto, a ausência de regularização da preambular 

impede que o juízo possa aferir a presença das condições da ação. Ante 

o exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se extinto o processo, sem 

resolução do mérito, na forma do art. 485, I e VI, do CPC. Por disposição 

legal, é inaplicável condenação ao pagamento de custas e honorários. 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505259-45.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY RIBEIRO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505259-45.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: SIDINEY RIBEIRO DE ANDRADE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários. Publique-se. Após o processamento do 

alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500817-70.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500817-70.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA DO CARMO RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500759-67.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (EXEQUENTE)

CARLOS HENRIQUE DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500759-67.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS HENRIQUE DO 

CARMO, ALTAIR BALIEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. 

A obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. O exequente concordou com o valor depositado e 

solicitou o levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação 

foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500975-28.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITURINA OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500975-28.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: VITURINA OLIVEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500805-22.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE AZEVEDO AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500805-22.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: EDNA DE AZEVEDO AGUIAR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 
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reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500437-47.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLINA SOLANGE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500437-47.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ISOLINA SOLANGE DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500831-20.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500831-20.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSINEY FERNANDES 

EVANGELISTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. O exequente concordou com o valor depositado e 

solicitou o levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os 

dados bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 

CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a 

obrigação foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo 

com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002476-52.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA TONEZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL TONEZER OAB - MT22130/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002476-52.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: SARA TONEZER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase 

de cumprimento de sentença. A obrigação foi satisfeita mediante 

sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o executado. Mesmo após 

intimada a parte exequente não se manifestou, o que demonstra 

concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do 

Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, 

considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo e declaro 

extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501284-49.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DE LIMA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501284-49.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: R. A. DE LIMA - ME 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503097-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503097-77.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 
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Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500250-73.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500250-73.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: RONDENELLY CESAR 

MARQUES DE ARRUDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. 

Intime-se a parte exequente para apresentar os dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505258-60.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REMOALDA JOANA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505258-60.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: REMOALDA JOANA DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501091-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE LAZZAROTTO MENDES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501091-97.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIZETE LAZZAROTTO 

MENDES DA COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. 

Intime-se a parte exequente para apresentar os dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500667-55.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMIL MARQUES DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500667-55.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: AMIL MARQUES DE ABREU 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500226-40.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KLEVIO CAMPOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500226-40.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOHN KLEVIO CAMPOS DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505257-75.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ALDO FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505257-75.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALDO FERREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505073-85.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO CARNEIRO GERALDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA OAB - MT11586-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505073-85.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA SOCORRO CARNEIRO 

GERALDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. 

Intime-se a parte exequente para apresentar os dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500514-22.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500514-22.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: IVANILDO ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500826-95.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON PARREIRA MAGALHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500826-95.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: NILTON PARREIRA MAGALHES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504276-12.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504276-12.2015.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELA MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502520-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO JORGE DE SENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502520-02.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: CECILIO JORGE DE SENA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 
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satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504119-39.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504119-39.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIZEU GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000333-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000333-56.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: EDUARDO HARGESHEIMER 

CUBITZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500795-75.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACLES GEORGE DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500795-75.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JACLES GEORGE DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500706-52.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO ALBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500706-52.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIDIO ALBERTO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503107-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO FERREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503107-24.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ADALBERTO FERREIRA DE 

LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 
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exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000248-07.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEOPOLDO BACAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000248-07.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO LEOPOLDO BACAN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002426-26.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARA TONEZER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL TONEZER OAB - MT22130/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002426-26.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: SARA TONEZER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase 

de cumprimento de sentença. A obrigação foi satisfeita mediante 

sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o executado. Mesmo após 

intimada a parte exequente não se manifestou, o que demonstra 

concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do 

Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, 

considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo e declaro 

extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500067-34.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS GONCALVES MELADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ160365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500067-34.2014.8.11.0001 REQUERENTE: TAIS GONCALVES MELADO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501070-58.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CERON BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501070-58.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: APARECIDA CERON BOTELHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501943-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA PIRES (EXEQUENTE)

Ale Arfux Junior (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501943-24.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: WILSON DA SILVA PIRES, ALE 

ARFUX JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. 

Intime-se a parte exequente para apresentar os dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004797-37.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB - MT13025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004797-37.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500868-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES SIMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500868-47.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: PEDRO ALVES SIMOES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002516-34.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002516-34.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0500677-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO LUIS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500677-02.2014.8.11.0001 REQUERENTE: AMARILDO LUIS MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000654-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000654-91.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MATEUS GONCALVES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários. Publique-se. Após o processamento do 

alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011598-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011598-66.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SHIRLENE BENITES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504500-47.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504500-47.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502128-62.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502128-62.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VESPASIANO PECHE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505104-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT5433-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505104-08.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504937-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504937-25.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários. Publique-se. Após o processamento do 

alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505354-41.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY OAB - MT6692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505354-41.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de 

sentença. A obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, 

ao qual não se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente 

não se manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. 

Intime-se a parte exequente para apresentar os dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 
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fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001186-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001186-65.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: SHIRLENE BENITES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000770-97.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000770-97.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501150-85.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501150-85.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. 

Intime-se a parte exequente para apresentar os dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500017-71.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500017-71.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a 

parte exequente para apresentar os dados bancários. Publique-se. Após 

o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000458-24.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000458-24.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: SHIRLENE BENITES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504168-80.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504168-80.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários. Publique-se. Após o processamento do 

alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001665-92.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELDAMIR CRUZ DE ALMEIDA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001665-92.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ELDAMIR CRUZ DE ALMEIDA 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000165-88.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT15139-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000165-88.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a 

parte exequente para apresentar os dados bancários. Publique-se. Após 

o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000252-44.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEOPOLDO BACAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000252-44.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO LEOPOLDO BACAN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505355-26.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY OAB - MT6692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505355-26.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de 

sentença. A obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, 

ao qual não se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente 

não se manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. 

Intime-se a parte exequente para apresentar os dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505353-56.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY OAB - MT6692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505353-56.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JORGE HENRIQUE FRANCO 
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GODOY EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de 

sentença. A obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, 

ao qual não se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente 

não se manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. 

Intime-se a parte exequente para apresentar os dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001637-90.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT15441-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001637-90.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500755-30.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA FRANCISCA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500755-30.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: DEJANIRA FRANCISCA DA 

COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários. Publique-se. Após o processamento do 

alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500100-87.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SOUZA MOTA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500100-87.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JULIANA SOUZA MOTA 

CABRAL EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000253-29.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEOPOLDO BACAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000253-29.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO LEOPOLDO BACAN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000242-97.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000242-97.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCELO LUIZ PEREIRA 

PARDIN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 
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executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501499-88.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501499-88.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO DE SOUZA MORENO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501242-97.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501242-97.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Verifica-se o pedido de destacamento dos honorários contratuais, cujo 

pedido não foi deduzido em juízo até o julgamento da ação. Segundo o 

disposto no art. 22 parágrafo 4º da Lei 8.906/94 é possível o destaque de 

honorários contratuais desde que o advogado faça o pedido e junte o 

contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento 

ou precatório. O Provimento nº 11/2017-CM também prevê o destaque 

caso o exequente apresente o contrato antes do cálculo. Ademais, vê-se, 

pois, que já é possível a expedição de atos para o pagamento do crédito 

principal ao credor, de modo que o advogado poderá receber com maior 

celeridade seus honorários contratuais diretamente do seu cliente, com 

quem mantém relação privada fundamentada em título executivo 

extrajudicial. Não há como retornar à fase da sentença homologatória para 

determinar o destaque de honorários, o que representaria, inclusive, tanto 

para a parte como para o advogado, procrastinação indevida no 

recebimento dos valores devidos. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de alvará separado de honorários contratuais do crédito da 

parte autora por ausência de decisão judicial nesse sentido, a 

extemporaneidade do pedido e consequente inexistência de cálculo para 

tal desmembramento. O executado realizou o pagamento. A parte 

exequente se manifestou, concordando com a quitação. Diante do 

exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500855-19.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSA TEREZA DALTRO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500855-19.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: MAYSA TEREZA DALTRO 

BARBOSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. 

Intime-se a parte exequente para apresentar os dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500372-52.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENO PEREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500372-52.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSENO PEREIRA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a 

parte exequente para apresentar os dados bancários. Publique-se. Após 

o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500613-60.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC NEPOMUCENO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500613-60.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: ISAAC NEPOMUCENO FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a 

parte exequente para apresentar os dados bancários. Publique-se. Após 

o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503911-89.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503911-89.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA TEREZINHA DE FARIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003157-22.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003157-22.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: FLAVIO RIBEIRO DE MELLO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500527-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDECIR MARTINS IBANHEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500527-21.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: VANDECIR MARTINS IBANHEZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a 

parte exequente para apresentar os dados bancários. Publique-se. Após 

o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500349-09.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500349-09.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ARILSON SOARES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a 

parte exequente para apresentar os dados bancários. Publique-se. Após 

o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505516-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FREDERICO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505516-70.2014.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO FREDERICO ANTUNES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 
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e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502916-42.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALVADOR DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502916-42.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE SALVADOR DA SILVA 

FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000106-03.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT12012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000106-03.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários. Publique-se. Após o processamento do 

alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500854-63.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LOPES TESOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500854-63.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JORGE LOPES TESOURA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Intime-se a parte exequente para apresentar os dados 

bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500575-14.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH BENEDITA BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500575-14.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ELISABETH BENEDITA 

BOTELHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. Mesmo após intimada a parte exequente 

não se manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. 

Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a 

parte exequente para apresentar os dados bancários. Publique-se. Após 

o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502758-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SANTANA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502758-21.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ADEMIR SANTANA PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500588-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXIS PEGORARO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT14091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500588-76.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALEXIS PEGORARO DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505269-89.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505269-89.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A 

obrigação foi satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não 

se opôs o executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. 

Intime-se a parte exequente para apresentar os dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502695-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA TAQUES BARINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502695-93.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LIVIA TAQUES BARINI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505834-53.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DAS NEVES RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505834-53.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ODENIL DAS NEVES RAMOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501324-31.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS GONCALVES MELADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ160365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501324-31.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: TAIS GONCALVES MELADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500381-14.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JUVENAL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500381-14.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: REINALDO JUVENAL DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão de id. 29621880, bem 

como para que apresente dados bancários de pessoa física para deposito 

dos honorários contratuais de acordo com o contrato juntado nos autos, o 

qual foi base para o cálculo referente a tributação. Cumpra-se. Após, 

conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500877-09.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSNEI PEREIRA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

, ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500877-09.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: OSNEI PEREIRA FERNANDES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante do exposto, 

JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação 

de tributos, caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários. Publique-se. Após o processamento do 

alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501160-66.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA ONO PEDROTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501160-66.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: PRISCILA ONO PEDROTTI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, concordando 

com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Determina-se a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Após o processamento do alvará, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500639-24.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASSER FEIZ FARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500639-24.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: YASSER FEIZ FARES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

realizou o pagamento. Mesmo após intimada a parte exequente não se 

manifestou, o que demonstra concordância tácita com a quitação. Diante 

do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Determina-se a 

expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Intime-se a 

parte exequente para apresentar os dados bancários. Publique-se. Após 

o processamento do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001317-74.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001317-74.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTAO DE MATO 

GROSSO NA PE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. O exequente concordou com o valor depositado e solicitou o 

levantamento. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o processo com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Seguem 

alvará(s) para levantamento do crédito, bem como o(s) próprio(s) à 

quitação de tributos, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o 

processamento do(s) alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008689-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1008689-69.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUCAS MOREIRA 

MILHOMEM ajuizou ação de título executivo de 09 URH´s referentes aos 

honorários de defensor dativo no processo de Código n°50494 e 55206, 
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em trâmite na Comarca de Brasnorte, almejando o recebimento da 

importância de R$ 8.356,59 (oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e 

cinquenta e nove centavos). Citado, o executado não se manifestou. 

Decido. Considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse 

valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação 

do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 09 (nove) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 8.356,59 (oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e 

cinquenta e nove centavos). Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001558-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANE ANDREIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001558-77.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SUSANE ANDREIA PEREIRA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de sentença objetivando 

o recebimento do valor atualizado de R$ 15.935,96 (quinze mil novecentos 

e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme demonstrativo 

de cálculo coligido no id. 24295635. Intimada para apresentar cálculo 

individualizado para cada executado, a requerente apresentou os cálculos 

de id. 29126418, discriminando a quantia de R$ 5.556,43 (cinco mil 

quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos), devida 

pelo Estado de Mato Grosso, e a quantia de R$ 10.379,39 (dez mil 

trezentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), devida pelo 

Mato Grosso Previdência. Citado, o executado informou não se opor. Ante 

o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 10.379,39 (dez mil trezentos e 

setenta e nove reais e trinta e nove centavos) devido pela autarquia 

MTPREV, e de R$ 5.556,43 (cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e 

quarenta e três centavos) devido pelo ESTADO DE MATO GROSSO. 

Defere-se o destaque da verba honorária no percentual pactuado entre as 

partes (20%). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002855-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OCILENE CELIA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002855-22.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: OCILENE CELIA DA SILVA 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença proposta por OCILENE CELIA DA SILVA OLIVEIRA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e MT PREV. Citados, os executados não 

opuseram embargos, conforme certidão lançada no id. 26436160. 

PASSA-SE À APRECIAÇÃO. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de 

R$ 1.200,91 (mil e duzentos reais e noventa e um centavos) devido pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO, e o montante de R$ 12.599,62 (doze mil 

quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) devido 

pelo MT PREV, conforme o cálculo apresentado no id. 29127634. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000540-21.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CAIRES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000540-21.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: FABIO CAIRES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença proposta por FABIO CAIRES DE OLIVEIRA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MT PREV. Citados, os executados não 

opuseram embargos, conforme certidão lançada no id. 26436546. 

PASSA-SE À APRECIAÇÃO. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de 

R$ 929,49 (novecentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos) 

devido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e o montante de R$ 3.004,71 

(três mil e quatro reais e setenta e um centavos) devido pelo MT PREV, 

conforme o cálculo apresentado no id. 29127626. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003075-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARCILENE BEATRIZ ANTUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003075-54.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: NARCILENE BEATRIZ ANTUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposto por NARCILENE BEATRIZ ANTUNES 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Citado, o executado impugnou a 

execução, alegando excesso de execução, acreditando ser correto o 

valor total de R$ 4.663,19 (quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e 

dezenove centavos) (Id. 22516066). Intimado a se manifestar a parte 

exequente concordou com o cálculo apresentado pelo executado. (id. 

22557064). Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos de execução 

opostos pelo executado, e HOMOLOGA-SE o valor do crédito no montante 

de R$ 4.663,19 (quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e dezenove 

centavos). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Determine-se a secretaria que promova a exclusão do 

Despacho de id. 24795728 eis que não pertence aos presentes autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002683-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SANTOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LIMA SANTANA OAB - MT23570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002683-80.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JANETE SANTOS DE BRITO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de “ação de cobrança” proposta por JANETE 

SANTOS DE BRITO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na qual pleiteia 

o reconhecimento da nulidade do contrato firmado entre as partes, 

pagamento do saldo de salário referente a 14 dias de novembro/2014, do 

13º salário do ano de 2014, das férias integrais em dobro do período 

2013/2014 e férias proporcionais de 5/12, ambas acrescidas do terço 

constitucional, do FGTS, do aviso prévio, das multas dos arts. 467 e 477 

da CLT, bem como da liberação das guias do seguro desemprego. Citado, 

o reclamado não compareceu na audiência, mas apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. I - PRELIMINARES REJEITA-SE a impugnação a justiça gratuita, uma 

vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. 

Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 

1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem." No caso concreto, 

parte autora foi exonerada em 11/2014, iniciando o prazo da prescricional 

quinquenal, porém, em 12/03/2015, protocolou o requerimento 

administrativo nº 00.021.711/2015-1 (ids. 25709044 e 25709043), o qual 

não foi decidido até a data de ajuizamento da ação, importando na 

suspensão do prazo prescricional, como dispõe o artigo 4º, § único do 

referido Decreto. Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no 

estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada 

líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e 

apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, 

verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do 

credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação 

do dia, mês e ano. Neste sentido, vejamos que: "A formalização de 

requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional, 

nos termos do art. 4º do Decreto n.º 20.910/32" (AgRg no REsp 

1.147.859/SE, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 18/4/11). (g.n.) 

Desse modo, REJEITA-SE a preliminar de prescrição da pretensão da parte 

autora suscitada pelo Requerido. II – MÉRITO É de se notar que aplica ao 

Município de Cuiabá a Lei Municipal 93/03 - Estatuto dos Servidores 

Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do 

Município de Cuiabá, e a Lei Municipal nº 4.424/2003 - Autoriza o Chefe do 

Poder Executivo Municipal a efetuar Contratação de Pessoal por Tempo 

Determinado, vejamos: “Art. 1º Para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal 

direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 

previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público no âmbito do município: I – assistência e 

situações de calamidade pública; II – combate a surtos endêmicos; III – 

admissão de professor substituto e professor visitante; IV – qualquer 

atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público: a) limpeza 

pública; b) construções públicas; c) serviços na área de Saúde; d) 

atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos 

nas secretarias municipais; V – atender programas sociais desenvolvidos 

pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social; (g.n.) (...) Art. 4º As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes 

prazos máximos: I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II 

– até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º; III – até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º.” (g.n.) Extrai-se da documentação 

juntada nos autos que a parte autora foi contratada temporariamente para 

exercer o cargo de auxiliar de serviços gerais frente à Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SMASDH 

nos períodos de 01/2013 a 06/2013 e 07/2013 a 11/2014. Portanto, 

constata-se que a prestação do serviço temporário no período suscitado 

pela parte requerente não extrapolou o prazo máximo de 02 (dois) anos 

estabelecido pela legislação municipal vigente, por consequência, 

afasta-se a nulidade contratual pleiteada pela Reclamante. Dessa forma, 

vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição 

Federal, na lei autorizadora do ente público contratante e nas regras do 

contrato, pontuando no artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003, o direito 

do contratado em receber às férias remuneradas, inclusive 1/3 e 13º 

salario, além do salário. Neste contexto, nota-se que no contrato que 

perdurou de 01/2013 a 06/2013, a parte autora não completou os 12 

meses de período aquisitivo imposto legalmente para fazer jus às férias 

proporcionais e integrais. Já quanto ao contrato do período de 07/2013 a 

11/2014, não há nos autos comprovação de pagamento por parte do 

Requerido, assim, faz jus à Reclamante o recebimento das férias integrais 

(período de 07/2013 a 06/2014) e férias proporcionais de 5/12 (período de 

07/2014 a 11/2014), ambas com acréscimo do terço constitucional. Por 

outro lado, observa-se pelas fichas financeiras colacionadas no id. 

25749880, o adimplemento do pagamento do saldo de salário referente a 

14 dias de novembro/2014 e do 13º salário dos anos de 2013 e 2014. 

Ademais, é cediço que os contratos temporários possuem regramento 

próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para 

prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia 

aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, 

excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em 

comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse 

público. Assim, verifica-se que trata de norma especifica, não se 

aplicando a CLT ao presente caso, como pretendido pela parte reclamante, 

até porque se trata in casu de relação jurídico administrativa[1], sendo, 

portanto, improcedente o pedido de pagamento do aviso prévio, das multas 

dos arts. 467 e 477 da CLT, da multa de 40% e do seguro desemprego por 

versar sobre direito tipicamente celetista, e, do FGTS por se aplicar ao 

caso de nulidade contratual. NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO 

CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO 

SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. Diante do exposto, JULGAM-SE 
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PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR o requerido a pagar à parte autora as férias integrais 

referentes ao período de 07/2013 a 06/2014, bem como as férias 

proporcionais de 5/12 referente ao meses de 07/2014 a 11/2014, ambas 

com acréscimo do terço constitucional, a serem acrescidos juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica 

da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo 

IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Precedente: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO (...) 2. Não obstante, “O 

fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 'ou se tornado nulo em 

razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não transforma 

automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua 

natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência 

da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro 

Joaquim Barbosa).(...) 5. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, 

não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas previstas nos arts. 467 e 

477, §8º, da CLT, assim como a anotação na CTPS, por se tratar de 

verbas tipicamente celetistas. (TJMT Ap 27331/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003101-86.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN TADEU MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003101-86.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: JEAN TADEU MATIAS 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Cuida-se de 

cumprimento de sentença, na qual a parte exequente postula o 

recebimento do valor atualizado de R$ 5.365,17 (cinco mil trezentos e 

sessenta e cinco reais e dezessete centavos), consoante planilhas de 

cálculo do id nº 12319170. Citado, o executado impugnou a execução, 

alegando excesso de execução, acreditando ser correto o valor total de 

R$ 3.262,35 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco 

centavos), para tanto, junta planilha de cálculos com o montante que 

entende correto (Id. 14491684). De acordo com o Enunciado 3, do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “a execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 910 do Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos.” (Aprovado XIII Encontro – Cuiabá e 

Alterado XV Encontro Cuiabá). Passa-se a decisão. Clarividente o 

equívoco no cálculo apresentado pela parte embargante, eis que sequer 

utilizou o período correto determinado na sentença (14/03/2008 a 

31/10/2014). Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de execução 

opostos pelo executado, e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 5.365,17 (cinco 

mil trezentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos). Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Renata 

Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500688-65.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE JORGE DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500688-65.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIANE JORGE DO PRADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Cuida-se de 

cumprimento de sentença, na qual a parte exequente postula o 

recebimento do valor atualizado de R$ 3.539,86 (três mil quinhentos e 

trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), consoante planilhas de 

cálculo do id nº 16356937. Citado, o executado impugnou a execução, 

alegando excesso de execução, acreditando ser correto o valor total de 

R$ 2.231,05 (dois mil duzentos e trinta e um reais e cinco centavos), 

alegando que a exequente considerou o valor integral do salário para 

elaboração do cálculo, contrariando a sentença, para tanto, junta planilha 

de cálculos com o montante que entende correto (id. 17150147). Passa-se 

a decisão. A exequente não se insurgiu quanto ao valor principal indicado 

pela parte embargante (R$ 1.266,08), razão pela qual vislumbra-se a 

razoabilidade dos cálculos apresentados pelo embargante. Ante o 

exposto, ACOLHEM-SE os embargos de execução opostos pelo 

embargante, e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 2.231,05 (dois mil duzentos e 

trinta e um reais e cinco centavos). Defere-se o destaque dos honorários 

advocatícios no percentual de 10%, pactuado entre as partes, a teor do 

respectivo contrato lançado no id. 4279266. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Renata Mattos Camargo de 

Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010558-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1010558-67.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ROBERSON 

SIQUEIRA DE MELO ajuizou ação de título executivo de 02 URH´s 

referentes aos honorários de defensor dativo nos processos de Código n° 

130659 e 99860, em trâmite na Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum, 

almejando o recebimento da importância de R$ 1.857,02 (mil oitocentos e 

cinquenta sete reais e dois centavos). Citado, o executado não se 

manifestou. Decido. Considerando a atualização da URH na tabela de 

honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser 
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aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de 

homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

referente à quantia correspondente e atualizada de 02 (duas) URH’s, que 

perfaz o montante de R$ 1.857,02 (mil oitocentos e cinquenta sete reais e 

dois centavos). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que 

deverá retê-la(s) para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1015926-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FELIPE TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON FELIPE TOSTES CORREA OAB - RO9956 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1015926-57.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: NILSON FELIPE TOSTES 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. NILSON FELIPE 

TOSTES CORREA ajuizou ação de execução de título executivo de 08 

URH´s referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processos Códigos: 102404, 129932, 130631 e 133361, almejando o 

recebimento da importância de R$ 7.523,84 (sete mil quinhentos e vinte e 

três reais e oitenta e quatro centavos), atualizados. Citado, o executado 

manifestou não se opor ao pleito. Decido. Considerando a atualização da 

URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 

928,51, deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria 

OAB para fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 08 (oito) URH’s, que perfaz o montante de R$ 7.428,08 (sete mil 

quatrocentos e vinte e oito reais e oito centavos). Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010308-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1010308-34.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: IVONIR ALVES DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. IVONIR ALVES 

DIAS ajuizou ação de título executivo de 03 URH´s referentes aos 

honorários de defensor dativo no processo de Códigos n° 128544, 114890 

e 96000, em trâmite na Comarca de Nova Mutum/MT, almejando o 

recebimento da importância de R$ 2.785,53 (dois mil setecentos e oitenta e 

cinco reais e cinquenta e três centavos). Citado, o executado não se 

manifestou. Decido. Considerando a atualização da URH na tabela de 

honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser 

aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de 

homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

referente à quantia correspondente e atualizada de 03 (três) URH’s, que 

perfaz o montante de R$ 2.785,53 (dois mil setecentos e oitenta e cinco 

reais e cinquenta e três centavos). Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA OAB - MT0011354-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001623-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VALÉRIA CRISTINA BAGGIO 

DE CARVALHO RICHTER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL 

proposta por VALÉRIA CRISTINA BAGGIO CARVALHO RICHTER em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, no mérito, a 

anulação do crédito tributário em razão da prescrição ou extinção tendo 

em vista o pagamento integral, via FUNEDS. Citado, o requerido apresentou 

defesa. Passa-se à apreciação. Extrai-se do conjunto probatório a 

ocorrência do fato gerador do ITCMD no ano de 2008 e a formalização do 

crédito tributário, através do Aviso de Cobrança Fazendária nº 

1201259/337/76/2013, com parcelamento nº 10638305 e respectivo 

pagamento no ano de 2014. A requerente informa que, após quitação do 

débito, foi notificada pela SEFAZ (Notificação de Cumprimento de Decisão 

Judicial nº 241957/54/28/2016) sobre o cancelamento dos contratos 

gerados com base na Lei nº 9.481/2010, que instituiu o FUNEDS 

(regulamentado pelo Decreto nº 526/2011), em cumprimento ao acórdão 

da ADIN nº 0100642-47.2013.8.11.000, Código 100642/2013 - TJMT, o qual 

declarou a inconstitucionalidade da Lei 9.481/2010 e, por consequência, 

do Decreto 526/2011, com efeitos ex tunc. O julgamento da ADIN nº 

100642/2013 retirou toda a validade e eficácia da Lei nº 9.481/2010 e do 

Decreto nº 526/2011, de modo que todos os parcelamentos realizados sob 

a sua égide, mesmo quitados, foram cancelados e os créditos tributários 

restabelecidos, ipsis litteris: “Assim, considerando que a lei e o decreto 

adversados preteriram os contribuintes que regularmente honraram seus 
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débitos, bem como os Municípios que não receberam a contento a parcela 

que lhes é devida do produto da arrecadação de impostos estaduais, 

afigura-se-nos imperativa a atribuição de efeitos ex tunc à presente ação, 

em ordem a ensejar a nulidade das remissões e anistias ocorridas no 

período de vigência de tais regramentos, de sorte que os créditos e ativos 

resgatados passam a existir regularmente, com vigência pretérita, 

devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, 

sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências 

necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas.” 

Registra-se, por oportuno, que a regra nas decisões definitivas de 

controle concentrado de constitucionalidade é a aplicação do efeito ex 

tunc. Em síntese, isto significa que todos os atos praticados com 

fundamento na Lei nº 9.481/2010 e no Decreto nº 526/2011 foram 

anulados desde o momento de vigência desta lei, e aqui se inclui o 

parcelamento realizado com a parte requerente. PRAZO PRESCRICIONAL 

Vê-se que a parte autora postula o reconhecimento da prescrição para a 

cobrança do referido crédito. A jurisprudência do STJ tem norteado o tema 

da prescrição nos seguintes moldes: “(...) 6.2 TERMO A QUO DA 

PRESCRIÇÃO: o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da 

pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício 

em juízo. Conta-se, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da 

lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito. (...)” 

(REsp 1028592/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 12/08/2009, DJe 27/11/2009) Ainda, segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, afastada a norma por inconstitucionalidade, a 

prescrição volta a correr por inteiro (AgRg nos Embargos de Divergência 

em Recurso Especial n. 1.037.426-RS, relatoria do Ministro Humberto 

Martins). E, nas hipóteses em que se declara a inconstitucionalidade de lei 

na seara tributária, embora haja intensa discussão sobre o tema, o STF 

tem firmado jurisprudência que a data do trânsito em julgado do acórdão 

da ADIN é o termo inicial da contagem do prazo prescricional. Portanto, no 

caso, o prazo prescricional teve início somente após o trânsito em julgado, 

ocorrido no dia 19/03/2015, da decisão que cancelou os parcelamentos e 

determinou a adoção das providências necessárias ao levantamento, 

apuração e cobrança dos saldos remanescentes. Esse marco da 

contagem da prescrição encontra ressonância no sistema porque o fisco, 

à época ante a quitação do tributo, sequer tinha interesse processual na 

propositura da execução fiscal. Ou seja, somente após o trânsito em 

julgado da declaração de inconstitucionalidade e, consequente, 

cancelamento dos parcelamentos, é que exsurge o direito de ação, 

iniciando a partir daí o prazo prescricional quinquenal. Desse modo, não há 

como ser acolhido o pedido de reconhecimento do pagamento integral do 

débito porque são inconstitucionais a Lei nº 9.481/2010 que instituiu o 

FUNEDS (regulamentado pelo Decreto nº 526/2011) e todos os atos 

praticados em decorrência desta lei. Por isso, nulo o parcelamento e inapto 

à produção de efeitos, dentre eles, a extinção do crédito tributário. De 

outro lado, a contagem do prazo prescricional de cinco anos a partir do 

trânsito em julgado da ADIN, 19/03/2015, não se expirou até a expedição 

da notificação de cumprimento da ADIN pela autoridade fiscal. Diante do 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; 

e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários nessa fase. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002760-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI BARBOSA DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002760-89.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: SIRLEI BARBOSA DE PINHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de sentença objetivando 

o recebimento do valor atualizado de R$ 8.004,68 (oito mil quatro reais e 

sessenta e oito centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no 

id. 23212474. Intimada para apresentar cálculo individualizado para cada 

executado, a requerente apresentou os cálculos de id. 29126421, 

discriminando a quantia de R$ 1.035,39 (mil trinta e cinco reais e trinta e 

nove centavos), devida pelo Estado de Mato Grosso, e a quantia de R$ 

6.970,86 (seis mil novecentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), 

devida pelo Mato Grosso Previdência. Citado, o executado informou não 

se opor. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 6.970,86 (seis mil 

novecentos e setenta reais e oitenta e seis centavos) devido pela 

autarquia MTPREV, e de R$ 1.035,39 (mil trinta e cinco reais e trinta e nove 

centavos) devido pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Defere-se o destaque 

da verba honorária no percentual pactuado entre as partes (30%). Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA ALBARES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001287-68.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MADALENA ALBARES DE 

MENEZES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38 da Lei nº 

9.099/1995). Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada por MADALENA 

ALBARES DE MENEZES em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, 

objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários e o 

recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a 

remuneração do período laborado de 30/03/2012 a 22/12/2017. Citado, o 

requerido não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Consoante a Lei Federal 12.153/2009 e a 

Resolução 004/2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, compreendendo 

as anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de 

não fazer e indenizatórias. A Turma Recursal Única já se manifestou de 

que é revestida de liquidez a sentença condenatória por soma, que, para 

execução, fica na dependência de elaboração de cálculos aritméticos 

simples. Desse modo, não se verifica na presente lide complexidade 

capaz de afastar a apreciação deste Juizado. (Precedentes: Turma 

Recursal Única/MT, RI 1572/2014, Rel. Des. Dr. Sebastião de Arruda 

Almeida, DJE 06/05/2015; Enunciado nº 5, da Fazenda Pública de Mato 

Grosso – Aprovado no XIII Encontro e Mantido no XV Encontro, em Cuiabá, 

nos dias 2 e 3 de maio de 2016). I – PRESCRIÇÃO Verifica-se que a 
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prescrição quinquenal, dispõe no artigo 1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, 

que segue: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." No 

artigo 3º do referido Decreto menciona que “o pagamento se dividir por 

dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as 

prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo 

presente decreto”. Ademais, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal 

decidiu sobre o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não 

depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

reconhecendo repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo 

– ARE 709212 RG/DF, reduzindo-o de trinta para cinco anos o prazo 

prescricional, senão vejamos: Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores 

não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da 

Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição 

trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 

do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança 

jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 

9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. 

Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212 RG/DF, 

Relator: Ministro GILMAR MENDES, julgamento Plenário em 13/04/2014) g.n. 

Registra-se, por oportuno, que houve a modulação dos efeitos da decisão 

no julgamento do mencionado ARE 709212 no seguinte sentido: “A 

modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos 

ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da 

prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde 

logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo 

prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, 

contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na 

presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, 

bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na 

jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data 

desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso 

se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente 

julgamento.” Assim, considerando que o vinculo alegado perdurou entre o 

período de 30/03/2012 a 23/12/2017, bem como foi interposta a ação em 

24/05/2018, conclui-se pela presença da prescrição quinquenal do período 

laborado anterior ao dia 23/05/2013. Portanto, ACOLHE-SE a prejudicial de 

mérito para DECLARAR a prescrição quinquenal dos pedidos referente ao 

período anterior a 23/05/2013. II – MÉRITO É cediço que, os contratos 

temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma 

excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: “Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 

na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 

2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” (g.n.) A 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. O art. 

37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato 

Grosso editou-se o Decreto 914, de 27 de novembro de 2007, a fim de 

regulamentar as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 

04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que: “Art. 1º Para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os 

órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do 

Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por 

tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto. (...) 

Art. 2º Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional 

interesse público as contratações que visem a: I – combater surtos 

epidêmicos; II – realizar recenseamentos; III – atender situações de 

calamidade pública; IV – admitir professores substitutos ou professores 

visitantes, inclusive estrangeiros: a) pela Fundação Universidade do 

Estado de Mato Grosso; b) pela Secretaria de Estado de Educação; V – 

admitir professores auxiliares pelo Centro Estadual de Educação 

Profissional e Tecnológica - CEPROTEC/MT; VI – permitir a execução de 

serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, 

nas áreas de pesquisa científica e tecnológica; e VII – atender situações 

motivadamente de urgência, entre as quais as que decorram de decisão 

judicial ou acordo extrajudicial. (...) Art. 8º As contratações de pessoal por 

tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas 

hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto; II – 12 (doze) 

meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, 

deste decreto; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos 

Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto; 

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 

4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação 

temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. 

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados 

apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o 

interesse público assim o exigir. (...)” (g.n.) No caso concreto, a parte 

autora foi contratada temporariamente para exercer o cargo de apoio 

administrativo educacional nos períodos de 30/03/2012 a 22/12/2012, 

01/02/2013 a 24/07/2013, 24/07/2013 a 21/12/2013, 03/02/2014 a 

12/03/2014, 12/03/2014 a 28/05/2014, 28/05/2014 a 26/08/2014, 

26/08/2014 a 25/10/2014, 27/10/2014 a 23/12/2014, 05/02/2015 a 

06/05/2015, 06/05/2015 a 26/05/2015, 04/06/2015 a 01/09/2015, 

01/09/2015 a 30/11/2015, 30/11/2015 a 19/12/2015, 11/02/2016 a 

24/12/2016, 09/03/2017 a 23/12/2017 e 05/02/2018 a 22/12/2018, 

conforme documentos juntados à peça inicial, em especial de id. 

13343671, portanto, tais contratações temporárias extrapolaram o prazo 

estabelecido na legislação vigente, além de não respeitarem os ditames 

legais quanto à prorrogação contratual. Desse modo, deve ser 

reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da legislação 

específica relativa à contratação por prazo determinado pela 

administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos e, em 

consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei nº 8036/90. “Art. 19-A. É 

devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.” 

Nesse sentido é a jurisprudência do STF: ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado 

em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) (g.n.) No 

mesmo sentido, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CRF – NULIDADE – 

DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 741 de 744



LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE 

CONDENAÇÃO – 13º SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – 

INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO. A Corte Constitucional 

firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato 

temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando 

renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso 

ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A contratação 

considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o 

direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao 

levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A 

da Lei no 8.036/90. (Ap 11969/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) 

Desse modo, o contrato temporário possui natureza precária e 

excepcional, razão pela qual outorga direito ao FGTS. Diante do exposto, 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na 

inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR 

o requerido a pagar a requerente 8% sobre a remuneração bruta 

(correspondente ao percentual a título de FGTS) no período compreendido 

de 23/05/2013 a 22/12/2017, acrescido de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da 

data que deveriam ter sido adimplidos; e, de consequência, EXTINGUE-SE 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 128145 Nr: 2278-72.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Katiussa Karlla Almeida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noilvis Klem Ramos Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Wener Farinelli Serilo - 

OAB:OAB/MT 19.592/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilvis Klem Ramos - 

OAB:13100

 Vê-se, portanto, que o aludido dispositivo penal é taxativo quanto às 

providências que devem ser tomadas pela parte quando da propositura da 

Queixa-Crime e tal exigência estaria suprida se a presente peça estivesse 

subscrita pela Querelante e seu Advogado, o que, clarividente, também 

não ocorreu. Assim, é imperioso ressaltar que os fatos chegaram ao 

conhecimento da Querelante no dia 14/04/2018, e, estando à queixa-crime 

apresentada às fls. 75/81 eivada de vício, é como se não tivesse sido 

apresentada até a presente data, de modo a ter se operado a famigerada 

decadência.Destarte, REJEITO A QUEIXA-CRIME de fls. 75/81 e DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do Querelado NOILVIS KLEM RAMOS CORREA 

pela DECADÊNCIA, com fundamento no art. 107, inciso IV do Código Penal 

e artigo 61 do Código de Processo Penal.Intimem-se as partes, 

observando-se o disposto no art. 980, § 7º da CNGC - Foro 

Judicial.PROCEDAM-SE às baixas necessárias e ENCAMINHEM-SE os 

autos ao arquivo.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 132471 Nr: 6363-04.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Higino Souza Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucielene Tolentino de Barros, Mainardo Freire 

Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique Teles de Souza 

- OAB:11409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA MAEHLER - 

OAB:8.108/MT, CAMILLA BALDUINO - OAB:9.519/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Queixa-Crime ajuizada por HIGINO SOUZA PINHO em face de 

LUCIELENE TOLENTINO DE BARROS e MAINARDO FREIRE ARAGÃO, 

imputando a estes os crimes de difamação e injúria, descritos nos artigos 

139 e 140 c/c artigo 141, inciso III, todos do Código Penal.

 Compulsando os autos, verifico que a autora do fato LUCIELENE 

TOLENTINO DE BARROS cumpriu integralmente a transação penal, 

conforme de vê da r. sentença de extinção da punibilidade acostada à fl. 

32.

Tentada a conciliação entre o querelante e o querelado MAINARDO FREIRE 

ARAGÃO restou infrutífera.

 O querelado MAINARDO FREIRE ARAGÃO apresentou resposta à 

acusação, onde pugnou pela absolvição sumária, por entender não ter 

cometido crime (fls. 33/37).

É a síntese.

DECIDO.

Quanto aos crimes tipificados nos artigos 139 e 140 c/c artigo 141, inciso 

III, do Código Penal, consoante se infere dos elementos constantes nos 

autos, não há conduta típica a ser atribuída ao autor dos fatos MAINARDO 

FREIRE ARAGÃO.

 As condutas perpetradas pelo autor dos fatos não se amoldam aos 

elementos descritivos dos delitos em comento, porquanto, em que pese os 

comentários nas postagens terem sido realizadas na página da rede social 

do querelado, este não se manifestou sobre as ofensas, não podendo 

recair sobre ele a culpa pela atitude de outras pessoas.

Desta forma, não há configuração dos crimes por faltar elemento subjetivo 

do tipo, o dolo específico, que a vontade direita de injuriar e difamar a 

vítima, demandando-se a conclusão pela atipicidade da conduta.

Assim não há que se falar em infração penal praticada pelo querelado 

MAINARDO FREIRE ARAGÃO, uma vez que não restou evidenciada a 

configuração dos crimes dos artigos 139 e 140 do Código Penal.

Diante do exposto, ABSOLVO SUMARIAMENTE o querelado MAINARDO 

FREIRE ARAGÃO, ante a ATIPICIDADE DA CONDUTA, nos termos do artigo 

397, inciso III, do Código de Processo Penal .

P. I. C.

Preclusa a via recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 137946 Nr: 4144-81.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Guilherme Augusto de Brito Balbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amapola de Queiroz Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Arantes G. Magalhães - 

OAB:25.856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO SOARES 

MACHADO DA COSTA - OAB:21593/MT

 Diante do exposto, RECONHEÇO a perempção da ação penal privada e 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da querelada AMAPOLA DE QUEIROZ 

BALBINO nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal c/c o 

artigo 60, I, do Código de Processo Penal.Publique-se.Dispensada a 

intimação da querelada, conforme orientação do Enunciado Criminal n° 105 

do FONAJE.Intime-se o querelante, observando-se o art.980, §7º, da 

CNGC- Foro Judicial.Procedam-se as baixas necessárias e encaminhem 

os autos ao arquivo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 139064 Nr: 5127-80.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Raphael Augusto Rossignoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbara Lopes Barbosa de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Santos Alves - 

OAB:OAB/MT 17.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público 

requereu a rejeição da queixa-crime, bem como a extinção da punibilidade 

da querelada ante a ocorrência da decadência, fls. 26/27.É o relato. 
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DECIDO.Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a 

queixa-crime de fls. 03/10 foi devidamente interposta dentro do prazo 

decadencial, conforme protocolo deste Juizado na data de 04/09/2019, 

sendo que os fatos, em tese, foram registrados pelo comunicante em 

26/04/2019.Contudo, não consta no processo PROCURAÇÃO ESPECÍFICA, 

deixando de atender aos requisitos exigidos pelo art. 44 do Código de 

Processo Penal, ).Desta feita, vê-se que o aludido dispositivo penal é 

taxativo quanto às providências que devem ser tomadas pela parte 

quando da propositura da Queixa-Crime e tal exigência estaria suprida se 

a presente peça estivesse subscrita pelo Querelante e seu Advogado, o 

que, clarividente, também não ocorreu. Assim, é imperioso ressaltar que 

os fatos chegaram ao conhecimento do querelante em 26/04/2019, e, 

estando a queixa-crime apresentada às fls. 03/10 eivada de vício, é como 

se não tivesse sido apresentada até a presente data, de modo a ter se 

operado a famigerada decadência.Pelo exposto, REJEITO A 

QUEIXA-CRIME de fls. 03/10 e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

querelada BARBARA LOPES BARBOSA DE BRITO, ante a ocorrência do 

fenômeno jurídico da DECADÊNCIA, com fundamento no art. 107, inciso IV, 

do Código Penal.Intimem-se as partes, observando-se o disposto no art. 

980, § 7º, da CNGC - Foro Judicial.PROCEDAM-SE às baixas necessárias 

e ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134406 Nr: 899-62.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Janaina Greyce Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellython Pereira Paelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Douglas Rossetti 

Bueno - OAB:OAB/MT 25.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR ANDRADE DE 

AMORIM - OAB:26.049/MT

 CERTIFICO QUE ENCAMINHEI PARA PUBLICAÇÃO NO DJE A INTIMAÇÃO 

DO DR. ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - OAB/MT 25.857 (ADV. 

DA QUERELANTE - JANAINA GREYCE RIVA), PARA TOMAR CIÊNCIA DA 

DECISÃO/DESPACHO DE FOLHA N. 23, BEM COMO PARA COMPARECER 

EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR (MEDIAÇÃO) DESIGNADA PARA 17/06/2019 

ÀS 14:30 HORAS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO 

ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA CAPITAL (1º ANDAR - GABINETE 

FUNCIONAL DO JUIZ). DESPACHO/DECISÃO: "Visto. Conforme a data para 

a realização da audiência preliminar informada pela Querelante à fl.22, 

segundo suas prerrogativas funcionais, DESIGNO audiência de mediação 

a ser realizada no dia 17/06/2019 às 14h30min no gabinete deste 

Magistrado. INTIMEM-SE as partes, bem como os advogados constituídos. 

CUMPRA-SE." É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 134406 Nr: 899-62.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Janaina Greyce Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellython Pereira Paelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Douglas Rossetti 

Bueno - OAB:OAB/MT 25.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR ANDRADE DE 

AMORIM - OAB:26.049/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 31/32, de modo que DETERMINO, a busca 

pelo endereço do querelado, por meio do sistema Infojud.

Do resultado acima, oficie-se a querelante para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe a este Juízo, segundo suas prerrogativas funcionais, data 

para realização de nova audiência.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 134406 Nr: 899-62.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Janaina Greyce Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellython Pereira Paelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Douglas Rossetti 

Bueno - OAB:OAB/MT 25.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR ANDRADE DE 

AMORIM - OAB:26.049/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Queixa-Crime interposta por JANAÍNA GREYCE RIVA em 

desfavor de WELLYTHON PEREIRA PAELO, para apurar o crime de 

DIFAMAÇÃO, previsto no artigo, previsto no artigo 139 do Código Penal, 

supostamente praticado pelo autor dos fatos, já qualificado nos autos.

Em síntese é o relatório. DECIDO.

Após análise dos autos, verifico que a querelante manifestou pela 

desistência do presente procedimento (fl. 48).

Assim, tendo a querelante desistido da queixa-crime, imperioso o 

arquivamento do feito, conforme descrição do art. 522 do CPP, senão 

vejamos:

"Art. 522. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o 

termo da desistência, a queixa será arquivada."

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA formulado pela 

querelante, e, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos autos, depois de 

cumpridas as formalidades legais.

Intimem-se as partes, observando-se o art. 980, §, 7º, da CNGC – Foro 

Judicial.

Às providências.

CUMPRA-SE.
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